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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 12. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 

 
Datum konání: 21. ledna 2014 

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. 

Tomáš Vysloužil, Ph.D. 

Zapisovatelka: pí Zuzana Albrechtová 

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 poslední zasedání AS FVTM UJEP 

6. Ekonomické záležitosti  

7. Podmínky přijetí k doktorskému studiu na FVTM UJEP v Ústí nad Labem pro AR 

2014/2015 

8. Různé – práce v AS UJEP 

9. 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 osm členů AS FVTM a senát je 

tudíž schopný usnášení. 

 

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

který byl upraven takto: 

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání 

3. Volba ověřovatelů zápisů 

4. Ekonomické záležitosti 

5. Podmínky přijetí k doktorskému studiu na FVTM UJEP v Ústí nad Labem pro 

akademický rok 2014/2015. 

6. Různé – a) práce v AS UJEP 

   b) SWOT analýza FVTM 

   c) doplňující volby do AS FVTM 

7. Závěr 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

Program jednání byl schválen [45]. 

http://www.fvtm.ujep.cz/
mailto:kontakt@fvtm.ujep.cz


2 
 

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

Novotný, Tomáš Vysloužil. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen [46]. 

 

Z důvodu neodkladnému odchodu předsedkyně senátu Ireny Hralové se body programu 

budou projednávat ve změněném pořadí. 

 

Ad 6c) Předsedkyně senátu Irena Hralová informovala senátory o postupu jednání ohledně 

obsazení uvolněného místa do AK AS FVTM. Dodala, že se dotazovala předsedy AS UJEP 

doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D. na postup z důvodu rozdílných názorů; zda použít 

náhradníka vzešlého z posledních voleb dle původního VJŘ AS FVTM UJEP nebo vypsat 

doplňovací volby dle nového VJŘ AS FVTM UJEP. Předseda AS UJEP se přiklání k názoru, 

že by doplňovací volby do AS FVTM měly být vyhlášeny a tudíž postupovat podle nového 

Volebního a jednacího řádu FVTM. Tento názor projednal i s prorektorkou pro studium, 

RNDr. Alenou Chvátalovu, Ph.D., která se k tomuto postupu přiklání.  

 

Po připomínkách, které předsedkyně obdržela od kolegů, že by vyhlášení 

doplňovacích voleb mohlo být napadnuto, se obrátila na právníka UJEP Mgr. Jiřího Schüllera 

s žádostí o stanovisko. Ten jej vydá po prostudování původního i současného Volebních a 

jednacích řádů AS FVTM. Na základě vyjádření právníka budou provedeny další kroky, tj. 

vyhlášení doplňovacích voleb či přizvání náhradníka. 

 

Předsedkyně senátu Irena Hralová navrhuje, aby se senátoři dohodli na termínu a 

volební komisi případných doplňovacích voleb do AS FVTM z důvodu dodržení lhůty 

vypsání voleb do 30-ti dnů od uvolnění místa v AS FVTM. Hlasování by proběhlo formou per 

rollam.   

 

Senátor Jan Mádl je potěšen, že se případem zabývá právník UJEP. Dodává že:  

1. AS FVTM usiloval o to, že budou doplňovací volby do AS FVTM. 

2. Doplňovací volby byly schváleny AS UJEP. 

3. Senátor Jan Mádl by podal stížnost na nedodržování rozhodnutí v jednání, 

pokud by toto již nebylo řešeno s právníkem UJEP. 

 

Pan děkan konstatuje, že se na tento problém informoval u svého právníka a ten mu 

potvrdil, že je nutné vyhlásit nové doplňovací volby, jelikož v novém Volebním a jednacím 

řádu AS FVTM je v čl. 10 odst. 1 tato formulace: „Tento řád ruší Volební a jednací řád AS 

FVTM UJEP v Ústí nad Labem ze dne 23. 2. 2011“. 

 

Senát se domluvil na konání případných doplňovacích voleb ve dvou dnech a na 

členech volební komise, o čemž by senát hlasoval per rollam. 

 

Předsedkyně senátu odchází ze zasedání a řízení zasedání přebírá místopředseda Ing. 

František Klimenda. 

 

Ad 6b) Senátor Jan Mádl rozdal senátorům studenty vypracovanou SWOT analýzu Fakulty 

výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem. Seznámil senátory s výsledky analýzy a doporučil k pečlivému prostudování a zaujetí 

nějakého stanoviska. 

 

Senátor Tomáš Vysloužil se dotazoval, jak na tuto SWOT analýzu reagovali vedoucí 

kateder. Senátor Jan Mádl odpověděl, že vedoucí kateder tuto analýzu ještě neobdrželi. 
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Děkan František Holešovský dodal, že si SWOT analýzu pečlivě prostuduje a poté 

předloží panu rektorovi. 

 

Senátor Jan Mádl dodal, že SWOT analýzy FVTM byly v minulosti prováděny 

opakovaně a výsledky jsou prakticky stejné. 

 

Senátorka Lucie Povolná souhlasí se senátorem Janem Mádlem ohledně výsledků, 

které jsou velice podobné těm předchozím. 

 

Ad 6a) Děkan František Holešovský žádá AS FVTM o podporu při návrhu na obsazení místa 

místopředsedy AS UJEP Ing. Jaromíra Caise z důvodu větší podpory pro FVTM ze strany AS 

UJEP.  

Senátor Cais konstatoval, že místopředsedu AS UJEP, který je zároveň předsedou 

Studentské komory AS UJEP, navrhují a volí členové SKAS UJEP. 

 

Ad 5) Děkan František Holešovský seznámil členy AS FVTM s Podmínkami přijetí 

k doktorskému studiu na FVTM UJEP v Ústí nad Labem pro akademický rok 2014/2015. 

 

Usnesení [47]: Akademický senát Fakulty výrobních technologií a managementu schvaluje 

„Podmínky přijetí k doktorskému studiu na Fakultě výrobních technologií a managementu 

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro akademický rok 2014/2015“. 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen [47]. 

 

Ad 4) Pan tajemník Jan Černý seznámil členy senátu s uzavřením účetnictví za rok 2013. 

Dodal, že všechny granty byly úspěšně vyčerpány. Dále informoval, že od 1. 1. 2014 začal 

běžet projekt Edimare.  

 

Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 

 

Ad 7) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 45 až  

č. 47. Příští zasedání AS FVTM se bude konat v úterý 25. února 2014 v 8:30 hod. v budově 

děkanátu FVTM. 

 

Zapsala: Zuzana Albrechtová, v. r. 

Ověřili: Jan Novotný, v. r. 

 Tomáš Vysloužil, v. r. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 21. ledna 2014 

 

        Mgr. Irena Hralová 

předsedkyně Akademického senátu FVTM UJEP 


