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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 mimořádného 28. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 

 
Datum konání: 11. 8. 2015 

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

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

Vysloužil, Ph.D. 

Omluveni: Ing. František Klimenda 

Hosté: Mgr. Bc. Jan Černý; prof. Dr. Ing. František Holešovský; Ing. Michal Lattner; Ing. Radek 

Lattner; Bc. Lucie Melničáková; doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.; Ing. Jaroslava Svobodová, 

Ph.D.; doc. Ing. Viktorie Weiss, Ph.D. 

Zapisovatelka: Bc. Šárka Fockeová 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání 

3. Volba ověřovatelů zápisů 

4. Změny ve vedení fakulty 

5. Různé 

6. Závěr 

 

Ad 1) Mimořádné zasedání v 9.00 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 návrh programu jednání. 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen [104]. 

 

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

Svoboda a Tomáš Vysloužil. 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen [105]. 

 

Senátor Jan Mádl navrhuje, aby byl přítomen i tajemník fakulty Jan Černý. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 

Návrh byl schválen [106]. 

 

Ad 4) Předsedkyně senátu Irena Hralová vyzvala iniciátora mimořádného zasedání senátora Jaromíra 

Caise, aby se ujal slova. Senátor Jaromír Cais zdůvodnil žádost svolání mimořádného zasedání AS 

FVTM tím, že v krátkém časovém rozmezí došlo k odvolání proděkanky pro vědu a další tvůrčí 

činnost a  rezignaci proděkanky pro vnější vztahy. Žádá vyjádření vedení i dotčených osob k těmto 

událostem a nastínění budoucích kroků. 

 

Dostavil se senátor Jan Novotný v 9:08, je přítomno osm členů senátu. 

 

http://www.fvtm.ujep.cz/
mailto:kontakt@fvtm.ujep.cz
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Děkan František Holešovský byl vyzván k objasnění situace. 

 

Děkan František Holešovský konstatoval, že odvolal paní Viktorii Weiss z funkce proděkanky pro 

vědu a další tvůrčí činnost z důvodu neplnění pracovních povinností dle směrnice děkana č. 5/2013 

„Opatření o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích kateder Univerzity J. E. Purkyně 

v Ústí nad Labem Fakulty výrobních technologií a managementu“ (dále jen směrnice č. 5/2013). Dále 

proděkanka pro vědu a další tvůrčí činnost při zjištění podezření na pochybení ve svém rezortu 

nedodržela procesní postup jeho řešení a obešla vedení fakulty a věc řešila na vedení univerzity. Tím 

poškodila dobré jméno fakulty. 

 

Dále děkan František Holešovský nechápe rezignaci paní Nataši Náprstkové z funkce proděkanky pro 

vnější vztahy z důvodu neprodloužení pracovní smlouvy referentky pro rozvoj a vnější vztahy, když 

byla proti vzniku tohoto nového pracovního místa. Paní Lucie Melničáková byla přijata na dobu 

určitou od 2. 9. 2013 do 1. 9. 2015.  

 

Předsedkyně senáru Irena Hralová vyzvala přítomné senátory k reakci. – Bez komentáře. 

Dále požádala o reakci paní Viktorii Weiss. 

 

Paní Viktorii Weiss mrzí, že se o jejím odvolání dozvěděl AS FVTM dříve než ona. Dle jejího názoru 

se při výkonu funkce řídila směrnicí č. 5/2013, podle které spadají stipendia pod rezort proděkana pro 

vědu a další tvůrčí činnost. Proto nechápe, proč v rámci doktorského studia vznáší návrh 

na stipendium tajemník Jan Černý, který s tímto nemá nic společného. Důvodem, proč obešla vedení 

FVTM a šla přímo za rektorem, bylo to, že žádala o audit. Upozornila na to, že je buď špatně vydaná 

směrnice, nebo je vydaná správně, ale je porušována. O tom, jak dopadl audit, se bude informovat 

osobně. Výpověď podala z toho důvodu, že ji bylo řečeno, že nic nedělá, a práci, kterou vykonala, 

nikdo neocenil. Dále upozornila na to, že pro vyplácení navrženého stipendia studentka nesplňovala 

studijní povinnosti, čímž hrubě porušovala podmínky doktorského studia. 

 

Děkan František Holešovský informoval, že dle zákona 111/1998 Sb. je povinen nejdříve odvolání 

proděkana projednat v AS FVTM a teprve poté může následovat odvolání. Vyplácené stipendium ve 

výši 7500,- Kč bylo stipendiem doktorským, ve výši 7740,- Kč stipendiem mimořádným. Mimořádné 

stipendium je vyplácené ze stipendijního fondu, jehož vyplácení je v kompetenci proděkana pro 

studium a pedagogickou činnost. Na základě stížnosti Viktorie Weiss je zpracováván mimořádný audit 

- audit shody a systému „Stipendia vyplácená studentům doktorských studijních programů na FVTM“. 

 

Předsedkyně senátu Irena Hralová usměrnila diskuzi. Oznámila, že výsledky auditu ještě nejsou 

k dispozici, audit stále probíhá. 

 

Děkan František Holešovský uvedl, že mimořádné stipendium 7740,- Kč je vypláceno z důvodu 

snížení pracovního úvazku studentky. 

 

Senátor Jan Mádl se vyjádřil k doktorskému studiu a stipendiím. Školitel a vedoucí katedry musí být 

podepsáni na návrhu stipendia. Vyplácená částka doktorského stipendia může být ponížena, pokud 

student neplní své povinnosti, což je v kompetenci školitele a vedoucího katedry. 

 

Děkan František Holešovský informoval o tom, že připravuje směrnici na výplatu doktorských 

stipendií s výší upravenou dle počtu let studia. Školitelé a vedoucí kateder se musí naučit řídit 

doktorandy, kontrola plnění studijních povinností je v jejich kompetenci. Senátor Jan Mádl souhlasí 

s touto úpravou, na ostatních školách je tato praxe běžná. 

 

Předsedkyně senátu Irena Hralová se zeptala, zda studentce vyplácené doktorské stipendium v plné 

výši 7500,-Kč bylo chybou studentky. Děkan František Holešovský i senátor Jan Mádl sdělili, že toto 

není její chyba, výše stipendia je přidělena fakultě dotací z Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy. 

 

Senátor Jaromír Cais se zeptal paní Viktorie Weiss, když pracovala ve funkci proděkanky pro vědu 

a další tvůrčí činnost, kolikrát podepsala vyplácení doktorských stipendií, kde měla být uvedená jako 

příkazce. Paní Viktorie Weiss uvedla, že ani jednou. Podepisoval je proděkan pro studium 

a pedagogickou činnost a referentka oddělení pro vědu. 
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Paní Viktorie Weiss vznesla dotaz, proč návrh mimořádného stipendia byl podepsán tajemníkem 

Janem Černým, proč není podepsaný panem Jaroslavem Zukersteinem. 

 

Děkan František Holešovský sdělil, že návrh k vyplacení mimořádných stipendií nemusí podat 

proděkan. Dále opakovaně uvedl, že máme dva druhy stipendií, a to doktorské a mimořádné. 

Doktorské stipendium je v kompetenci proděkana pro vědu a další tvůrčí činnost, mimořádné 

stipendium je v kompetenci proděkana pro studium a pedagogickou činnost. Děkan František 

Holešovský kritizoval, že Viktorie Weiss nebyla plně k dispozici při výkonu funkce proděkanky pro 

vědu a další tvůrčí činnost a proto výplaty stipendií podepisoval proděkan pro studium a pedagogickou 

činnost. 

 

Senátorka Lucie Povolná uvedla, že při převzetí jakéhokoliv rezortu musí být finanční stránka první 

oblastí, kterou je nutné zkontrolovat. 

 

Paní Viktorie Weiss oponovala, že chvilku trvalo, než se v rezortu zorientovala. 

 

Senátor Jan Mádl se zastal paní Viktorie Weiss; při přebírání takto závažného rezortu je naprosto 

iluzorní se v tak krátké době v něm zorientovat. 

 

 

 

Předsedkyně senátu Irena Hralová předala slovo paní Nataše Náprstkové k vyjádření se k rezignaci na 

funkci proděkanky pro vnější vztahy. 

 

Paní Nataša Náprstková sdělila, že důvodem její rezignace je neprodloužení pracovní smlouvy 

referentky rozvoje a vnějších vztahů. Paní Nataša Náprstková je spokojená s  prací referentky, která 

pozvedla rezort pro vnější vztahy. Z tohoto důvodu napsala doporučení k prodloužení smlouvy, 

bohužel na ně nebyl brán zřetel, nikdo s ní neprodloužení pracovní smlouvy neprodiskutoval. 

Z počátku byla proti vzniku nového pracovního místa, ale toto se osvědčilo, tak nevidí důvod, proč 

pracovní smlouvu neprodloužit. Dále informovala o tom, že tajemník Jan Černý napsal do oznámení 

o neprodloužení pracovní smlouvy paní Lucie Melničákové, jakým způsobem a komu má předat 

agendu. Rozhodl tím, který akademický pracovník převezme kterou agendu. 
 

Předsedkyně senátu Irena Hralová informovala o tom, že AS FVTM nepřísluší rozhodovat o jiných 

zaměstnancích, senát pouze bere tuto informaci na vědomí. 

 

Děkan František Holešovský informoval o tom, že rezignaci paní Nataši Náprstkové nechal 

přezkoumat od univerzitní právničky paní Lucie Kalhousové a to z důvodu, aby jej nemohl nikdo 

osočit, že ji přijal. Rozhodl se přijmout rezignaci a to s platností od 1. 8. 2015. 

 

Senátor Jan Mádl vznesl dotaz, z jaké pozice rozděluje tajemník Jan Černý práci proděkanům. 

 

Děkan František Holešovský uznal, že mohl nejprve paní Natašu Náprstkovou informovat 

o neprodloužení pracovní smlouvy paní Melničákové. Dále informoval o tom, že tajemník Jan Černý 

byl pověřen, aby projednal rozdělení agendy referentky pro rozvoj a vnější vztahy. 

 

Předsedkyně senátu Irena Hralová uvedla, že vzhledem k tomu, že tajemník nebyl na jednání pozván, 

je nutné dle VJŘ AS FVTM, čl. 5, odst. 1) hlasovat o jeho možnosti se k dané věci vyjádřit. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen [107]. 

 

Tajemník Jan Černý informoval o tom, že je přímým nadřízeným THP. Co se týká dopisu, z pozice 

tajemníka je jeho povinnost zajistit provozní a finanční chod fakulty. Dopis nelze chápat tak, že 

úkoluje proděkany, pouze zajišťuje kontinuitu provozu referátu. Agendu ERASMUS přebírá pan 

František Klimenda, propagaci paní Lucie Povolná. Co se týká předání agendy vnějších vztahů, 

nepředpokládal, že by tuto práci z administrativního hlediska obstarávala paní Nataša Náprstková. 

Jednalo se pouze o předání agendy, kterou mohla předat dále. Dopis „Oznámení o neprodloužení 

pracovní smlouvy“, který obdržela paní Lucie Melničáková na poradě THP, byl poslán proděkanům 

v kopii pro informaci. 
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Senátor Jan Mádl upozornil na to, že stačí málo a fakulta přestane existovat. Dostala se do situace, kdy 

se může rozpadnout během chvilky. Mohou odejít klíčoví pracovníci, kteří fakultu zlikvidují. 

 
Předsedkyně senátu Irena Hralová vyzvala senátora Jana Mádla, aby byl konkrétní a zda má informace 

o tom, kteří pracovníci z FVTM chtějí odejít. Senátor Jan Mádl odpověděl, že informace má, ale 

senátu je nepředal. Předsedkyně senátu Irena Hralová upozornila na to, že až je bude znát i senát, tak 

pak to bude aktuální a může situaci řešit. Dále citovala vysokoškolský zákon, paragraf 27, bod 2, 

písmeno b – „Akademický senát se vyjadřuje zejména k záměru odvolat nebo jmenovat 

proděkany.“ Senát nemůže vytvářet žádný záměr, co se týká proděkanů, to je pouze v kompetenci 

děkana. 

 

Senátor Jaromír Cais reagoval negativně na obsazení pozice koordinátora ERASMU panem 

Františkem Klimendou, vůči kterému bylo vedeno disciplinární řízení kvůli programu ERASMUS. 

Děkan František Holešovský senát ujistil, že toto pochybení nebylo jeho vinou. Odpovědný 

akademický pracovník byl potrestán snížením osobního příplatku. 
 

Paní Nataša Náprstková vznesla dotaz, zda je již prověřen kamerový systém fakulty. Děkan František 

Holešovský informoval, že fakulta čeká na povolení od Úřadu pro ochranu osobních údajů pro dvě 

kamery  zakoupené v rámci projektu EDIMARE. Paní Nataša Náprstková požaduje odpojení těchto 

kamer, dokud fakulta toto povolení nebudeme mít. Tajemník Jan Černý informoval o tom, že stačí 

vypnout ukládání záznamu. Dále předložil fotografii budovy H, kde zůstala po ukončení pracovní 

doby otevřená okna. Vyjádřil obavu, kdo zaplatí škodu, bude-li v případě vypnutí kamer budova 

vykradena. 

 

Paní Nataša Náprstková není s pouhým vypnutím ukládání záznamu spokojená, na její odpovědnost 

budou odpojeny dvě kamery v 3.NP do vyřešení problému kamerového systému. 

 

Senátor Jaromír Cais vznesl dotaz, kdo převezme funkci proděkana pro vnější vtahy. Děkan František 

Holešovský sdělil, že na týden nikoho jmenovat nebude. 

 

Předsedkyně senátu Irena Hralová vyjádřila svůj názor, že bere tuto situaci jako nešťastnou. I přesto si 

myslí, že všichni chceme dobro fakulty a doufá, že se situace nebude opakovat. 

 

 

Ad 5) Děkan František Holešovský požádal, aby se příštího zasedání zúčastnil i p. Honzátko z důvodu 

projednávání výsledků auditu projektu EDIMARE. 

 

Ad 6) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 104 až č. 107. 

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: Martin Svoboda, v. r.  

 Tomáš Vysloužil, v. r. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 11. srpna 2015 

 

 

 

         Mgr. Irena Hralová 

předsedkyně Akademického senátu FVTM UJEP 


