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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 ze 6. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 
 
Datum konání: 27. srpna 2013 
Přítomni:  Ing. Jaromír Cais, Mgr. Irena Hralová, Ing. František Klimenda, prof. Ing. Jan 
Mádl, CSc., PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Ing. Lucie Povolná, Bc. Adriana Semerádová, Ing. 
Blanka Skočilasová, Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D. 
Omluveni: pí Zuzana Albrechtová 
Neomluveni: nikdo 
Hosté: Mgr. Bc. Jan Černý, prof. Dr. Ing. František Holešovský, ThMgr. JUDr. Milan 
Zamrazil, PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. 

 

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 posledního zasedání AS FVTM UJEP 
6. Čerpání rozpočtu za období 1 – 6/2013 
7. Zdroj tepla objektu „Za Válcovnou“ 
8. Podmínky přijetí ke studiu na FVTM pro AR 2014/15 
9. Organizační řád FVTM UJEP 
10. Volební a jednací řád AS FVTM 
11. Různé 
12. Závěr 

 
Ad 1) Zasedání v 8:30 hodin v budově děkanátu FVTM zahájila a dále řídila předsedkyně 
senátu Irena Hralová. Konstatovala, že je přítomno všech devět členů AS FVTM a senát je 
tudíž schopný usnášení. 
 
Ad 2) Předsedkyně senátu Irena Hralová předložila ke schválení shora uvedený návrh 
programu jednání. Senátor Jan Mádl citoval ze Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách 
v platném znění § 27 o náplni činnosti Akademického senátu fakulty a uvedl, že dle 
citovaného paragrafu nemá AS FVTM právo projednávat bod č. 7. Předsedkyně senátu Irena 
Hralová uvedla, že se jedná o informaci tajemníka fakulty k plánované investici. Senátor 
Mádl tedy žádá uvádět do programu jednání jinou formulaci bodu jednání. Od příštího 
zasedání budou obdobné body v programu označeny „Ekonomické záležitosti“. 

    
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Program jednání byl schválen [25]. 
 

Tento obrázek nyní nelze zobrazit.
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Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM: senátoři 
Lucie Povolná, Blanka Skočilasová. 
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [26]. 
 
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 konané dne 27. 6. 2013 ještě nebyl opraven, stane se tak neprodleně. Poté bude předán 
in natura všem členům senátu a vyvěšen na úřední desce i na internetových stránkách. 
 
Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 
 
Ad 6) Tajemník FVTM Jan Černý informoval senátory o čerpání rozpočtu za období 1 – 
6/2013 (senátoři materiál obdrželi mailem). Uvedl, že všechny typy akcí jsou čerpány dle 
plánovaného rozpočtu s výjimkou akce typu 15, kde je čerpání každoročně nízké a dohání se 
v závěru kalendářního roku. 
 
Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 
 
Ad 7) Tajemník FVTM Jan Černý informoval senátory o plánovaném čerpání z prostředků 
FRIM na opravu, popř. pořízení nového zdroje tepla v objektu Za Válcovnou. Stávající 
způsob vytápění je po provedené změně umístění měřícího čidla vysoce nákladný. Z tohoto 
důvodu plánuje vedení FVTM a PřF (na pozemku jsou objekty těchto fakult) změnu ve 
způsobu vytápění. Vedení univerzity nepřislíbilo finanční pomoc. O řešení situace budou dále 
senátoři informováni. 
 
Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 
 
Ad 8) Proděkan pro studium PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. předložil senátu dokument 
„Podmínky přijetí ke studiu na FVTM UJEP v Ústí nad Labem pro akademický rok 
2014/2015“. Uvedl, že počty přijímaných studentů do jednotlivých oborů zůstávají stejné jako 
v předešlém akademickém roce, stejně tak i poplatek za přihlášku. Nové je v dokumentu číslo 
bankovního účtu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 
 
Usnesení [27]: Akademický senát Fakulty výrobních technologií a managementu schvaluje 
„Podmínky přijetí ke studiu na FVTM UJEP v Ústí nad Labem pro akademický rok 
2014/2015“. 
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [27]. 
 
Ad 9) Předsedkyně senátu Irena Hralová předložila senátorům připomínkovaný OŘ FVTM 
senátorkou Povolnou a Hralovou s tím, že od ostatních senátorů písemně žádné připomínky 
neobdržela. Ze společné debaty vzešly další připomínky, které byly do dokumentu 
zaznamenány. Připomínkovaný dokument bude zaslán děkanovi fakulty Františku 
Holešovskému k jeho dalšímu zpracování. 
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
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Návrh byl schválen [28]. 
 
Ad 10) Předsedkyně senátu Irena Hralová předložila senátorům připomínkovaný Volební a 
jednací řád AS FVTM. Upozornila, že kromě již dříve navrhovaných změn (viz Usnesení č. 
69 ze 12. zasedání AS FVTM ze dne 24. 5. 2011) předchozím senátem, navrhuje některé 
změny, popř. doplnění, viz předložený dokument. Ze společné debaty vzešly další připomínky 
a návrhy, které do dokumentu předsedkyně senátu Irena Hralová zahrne a po textové úpravě 
rozešle k závěrečné kontrole všem senátorům tak, aby na následujícím zasedání mohl být 
dokument akademickým senátem FVTM schválen a následně předložen ke schválení i 
Akademickému senátu UJEP. 
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [29]. 
 
Ad 11) Do bodu Různé nebylo zařazeno nic k projednání. 
 
Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 
 
Ad11) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 25 až  
č. 29. Příští zasedání AS FVTM se bude konat v úterý 24. září 2013 v 8:30 hod. v budově 
děkanátu FVTM. 
 
Zapsala: Mgr. Irena Hralová, v. r. 

Ověřili: Lucie Povolná, v. r.  

 Blanka Skočilasová, v. r.  

 

V Ústí nad Labem dne 30. 8. 2013 
 
         Irena Hralová 

předsedkyně Akademického senátu FVTM UJEP 


