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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 8. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 

 
Datum konání: 29. října 2013 

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

Povolná, Bc. Adriana Semerádová, Ing. Blanka Skočilasová, Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D., pí 

Zuzana Albrechtová 

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

Neomluveni: nikdo 

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

 

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. Ekonomické záležitosti 

7. Organizační řád FVTM 

8. Informace k přípravě voleb do AS UJEP 

9. Různé 

10. Závěr 

 

Ad 1) Zasedání v 8:30 hodin v budově děkanátu FVTM zahájila a dále řídila předsedkyně 

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

tudíž schopný usnášení. 

 

Ad 2) Předsedkyně senátu Irena Hralová předložila ke schválení shora uvedený návrh 

programu jednání, do něhož do bodu Různé doplnila s označením 9a) Audit existence 

pracovních náplní THP pracovníků a 9b) Informace o průběhu jednání s Legislativní komisí 

AS UJEP ohledně VJŘ AS FVTM. 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Program jednání byl schválen [34]. 

 

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

František Klimenda, Tomáš Vysloužil. 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen [35]. 

 

Ad 4) Předsedkyně senátu Irena Hralová konstatovala, že všechna předcházející usnesení AS 

FVTM byla splněna. 
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Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 

 

Ad 5) Předsedkyně senátu Irena Hralová informovala, že zápis z minulého zasedání AS 

FVTM konaného dne 24. 9. 2013 byl opraven, předán in natura všem členům senátu a byl 

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 k 30. 9. 2013. Upozorňuje na velmi nízké 

čerpání SGS. Varuje, že reálně hrozí, že nebudeme schopni vše dočerpat a budeme 

muset finanční prostředky vracet. Konečný termín pro vyčerpání je 30. 11. 2013.  

 

 Senátor Jan Mádl dodává, že by byla ostuda, pokud bychom finanční 

prostředky museli vracet a do budoucna by se mělo zohlednit přidělování 

SGS. 

 

- informoval senátory ohledně úhrady elektronového mikroskopu, který byl zakoupen 

částkou 3 823 950,- Kč. Dodal, že 500 tis. Kč bude hrazeno z příspěvku od Vršanské 

uhelné, a. s., 300 tis. Kč bude hrazeno z FRIMu FVTM a zbytek nám zapůjčila 

Fakulta životního prostředí, které se prostředky budou splácet postupně ve třech 

splátkách. 

- informoval o demolici budovy A v kampusu a budoucích plánech ohledně stavby nové 

budovy; 

- seznámil senátory se souhlasem kvestora vyhlásit výběrové řízení na hydroizolaci 

budovy H; 

- informoval o havárii, která se stala dne 24. 10. 2013 v budově H v kampusu, kde 

praskl vodovodní přívod k pisoáru ve sklepě, a celou noc do sklepa tekla voda. 

V celém sklepě bylo 8 cm vody, která se musela postupně odčerpávat. 

 

Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 

 

Ad 7) Děkan FVTM František Holešovský předložil senátorům návrh Organizačního řádu 

FVTM. AS FVTM projednal předložený Organizační řád FVTM a doporučil drobné úpravy. 

 

Senát projednal návrh změny Organizačního řádu FVTM. 

 

 

Po krátké pauze opustili senátor Jan Mádl a senátorka Lucie Povolná zasedání AS FVTM. 

Nyní je přítomno pět z devíti členů AS FVTM, senát je schopný usnášení. 

 

 

Ad 8) Senátorka Blanka Skočilasová jako členka dílčí volební komise informovala senátory o 

průběhu přípravy voleb do AS UJEP za FVTM pro funkční období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016. 

Dílčí volební komise stanovila podmínky pro podávání návrhů na kandidáty do obou komor 

AS UJEP, připravila návrhový lístek pro volbu kandidáta na člena AS UJEP, určila způsob a 

termín podávání návrhů, sestavení kandidátní listiny a způsob jejího zveřejnění. Veškeré 

informace k průběhu voleb jsou zveřejněny na webových stránkách a úřední desce AS FVTM. 

Přesný časový harmonogram konání voleb bude v dostatečném časovém předstihu uveřejněn 

po další schůzce dílčí volební komise. 

 

Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 
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Ad 9) Senátorka Blanka Skočilasová se dotazovala tajemníka FVTM Jana Černého na audit 

existence pracovních náplní THP pracovníků UJEP. Pan tajemník Jan Černý odpověděl, že 

veškeré materiály shromažďovala vedoucí zaměstnaneckého odboru Bc. Zdeňka Mikšovská. 

FVTM měla náplně THP pracovníků v pořádku. AP nemají konkrétní náplň práce, ty se řídí 

pracovním řádem akademických pracovníků UJEP. U náplní THP pracovníků se kontrolovala 

existence, struktura, obsah. 

 

Ad 9b) Předsedkyně senátu Irena Hralová seznámila senátory s usnesením Legislativní 

komise AS UJEP ze dne 27. 10. 2013 k návrhu změny Volebního a jednacího řádu FVTM 

UJEP. Navrhuje, aby se do VJŘ AS FVTM zapracovaly připomínky uvedené v usnesení LK 

AS UJEP. Navrhuje tedy, aby se svolalo mimořádné zasedání AS FVTM, na kterém se sejde 

větší počet senátorů než je v současné době přítomno a věc se projednala. 

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen [36]. 

 

Ad10) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 34 až  

č. 36. Příští mimořádné zasedání AS FVTM se bude konat ve středu 6. listopadu 2013 v 15:30 

hod. v budově děkanátu FVTM. 

 

Zapsala: Zuzana Albrechtová 

Ověřili: Tomáš Vysloužil 

 František Klimenda 

 

V Ústí nad Labem dne 30. října 2013 

 

        Mgr. Irena Hralová 

předsedkyně Akademického senátu FVTM UJEP 


