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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 13. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 

 
Datum konání: 25. březen 2014 

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

Novotný, Ph.D., Ing. Martin Svoboda, Ph.D., Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D. 

Omluveni: Ing. František Klimenda, Ing. Lucie Povolná, Bc. Adriana Semerádová 

Zapisovatelka: pí Zuzana Albrechtová 

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

Ph.D. 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Výroční zpráva o hospodaření 

5. Rozpočet 2014 

6. Výroční zpráva FVTM 

7. Informace k doplňovacím volbám 

8. Informace volební komise k doplňovacím volbám AS FVTM 

9. Podmínky přijímacího řízení – 2. kolo 

10. Různé 

11. Závěr 

 

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

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

tudíž schopný usnášení. 

 

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

něhož pod bodem Různé doplnila s označením 10a) Informace z RVŠ a 10b) Rozvoj fakulty 

z oblasti dislokací. 

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Program jednání byl schválen [48]. 

 

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

Martin Svoboda, Jaromír Cais. 

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen [49]. 
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Ad 4) Pan děkan FVTM předložil senátorům návrh Výroční zprávy o hospodaření FVTM za 

rok 2013, kterou okomentoval pan tajemník. Po opravě data schválení AS FVTM se Výroční 

zpráva o hospodaření FVTM za rok 2013 schválila. 

 

Návrh usnesení [50]: Akademický senát FVTM schvaluje předloženou „Výroční zprávu o 

hospodaření FVTM za rok 2013“. 

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen [50]. 

 

Ad 5) Pan tajemník informoval senátory, že jednání ohledně rozpočtu, které se mělo 

uskutečnit na výjezdním zasedání na Červeném Hrádku, se nekonalo a že se uskuteční dne 

25. 3. 2014 ve 12:00 hod. Na příštím zasedání AS FVTM tedy bude informovat senátory 

ohledně rozpočtu FVTM na rok 2014. 

 

Senát vzal zprávu na vědomí.  

 

Ad 6) Pan děkan FVTM předložil senátorům návrh Výroční zprávy o činnosti FVTM za rok 

2013. Senátoři doporučili drobné úpravy. 

 

Předsedkyně senátu Irena Hralová se dotazovala na porovnání finančních nákladů původní 

knihovny FVTM s knihovnou UJEP. Na příští zasedání pan tajemník dodá finanční rozdíly.  

 

Návrh usnesení [51]: Akademický senát FVTM schvaluje předloženou „Výroční zprávu o 

činnosti FVTM za rok 2013“. 

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen [51]. 

 

Ad 7) Předsedkyně senátu Irena Hralová rozdala senátorům vyjádření Advokátní kanceláře 

Schüller, Kordáčová  Partners k právnímu posouzení postupu při doplnění členů 

akademického senátu FVTM UJEP ze dne 27. ledna 2014. Z vyjádření vyplývá, že AS FVTM 

nepochybil a správně vyhlásil doplňovací volby do AS FVTM. 

 

Ad 8) Senátor Tomáš Vysloužil, předseda volební komise, informoval senátory o průběhu 

voleb. Sdělil, že dne 27. – 28. 2. 2014 proběhly doplňovací volby do KAP AS FVTM UJEP. 

Byl navržen pouze jeden kandidát, který získal 14 platných hlasů, 2 hlasy byly neplatné. 

V doplňovacích volbách do komory akademických pracovníků AS FVTM UJEP byl zvolen 

Ing. Martin Svoboda, Ph.D. 

 

Ad 9) Pan děkan FVTM předložil senátorům návrh ke schválení „Podmínky přijetí ke studiu 

pro II. kolo přijímacího řízení na Fakultě výrobních technologií a managementu Univerzity J. 

E. Purkyně v Ústí nad Labem pro akademický rok 2014/2015. 

 

Návrh usnesení [52]: Akademický senát FVTM schvaluje předložené „Podmínky přijetí ke 

studiu pro II. kolo přijímacího řízení na Fakultě výrobních technologií a managementu v Ústí 

nad Labem pro akademický rok 2014/2015“. 

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen [52]. 

 

Ad 10a) Senátor Jaromír Cais seznámil senátory s jednáním sněmu Rady vysokých škol 

uskutečněného dne 20. února 2014 v Karolinu. Informoval o vystoupeních MVDr. Pavla 
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Bělobrádka, Ph.D., MPA,  dále JUDr. Valové, předsedkyně ekonomické pracovní komise 

Rady VŠ a prof. Opatrného. 

 

Ad 10b) Senátor Jan Mádl stručně seznámil senátory se situací na FVTM. Zdůraznil, že 

rozvoj laboratoří v budově H je prakticky zastaven = rozvoj laboratoří je zastaralý. Dále je 

nedostatečný počet kanceláří pro akademické pracovníky FVTM. Dodal, že pokud 

v budoucnosti vzroste počet studentů, nebude dostatek prostor pro výuku.  

- Senátor Jan Mádl žádá AS FVTM, aby podpořili jeho návrh a obrátili se na vedení 

fakulty (děkana), aby vedení vypracovalo varianty rozvoje v oblasti dislokací 

z hlediska krátké budoucnosti a vytvořil se tak materiál, který by vedení fakulty 

předložilo vedení UJEP.  

- Senátor Jan Mádl navrhuje tyto varianty: výstavba nové budovy a její napojení na 

budovu H; výstavba nové budovy v areálu Kampus; přestavba budovy na Hoření 13. 

Dodává, že přestavba budovy na Hoření vyžaduje značné finance na přestavbu i na 

provoz.  

 

Předsedkyně senátu Irena Hralová dodala, že dne 7. 2. 2014 proběhla schůzka k variantám 

vývoje FVTM. Určité varianty jsou rozpracované.  

 

Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D. dodává, že na jednání s rektorem se domluvily dvě varianty a 

jejich dalším rozpracování: výstavba nové budovy v areálu Kampus a přestavba budovy na 

Hoření 13. Do další schůzky s vedením UJEP má vedení fakulty připravit podklady k těmto 

dvěma variantám. Dále dodává, že vše závisí na financích. Časový horizont pro výstavbu 

nebo přestavbu nové budovy je do roku 2020. 

 

Pan děkan dodává, že se bude snažit, aby sehnal finance na výstavbu nové budovy. 

 

Návrh usnesení [53]:Akademický senát FVTM vyzývá děkana fakulty k urychlenému 

vypracování konkrétních variant dislokace fakulty v rámci univerzity včetně finančního a 

projektového zajištění.  

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen [53]. 

 

Ad 11) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 48 až  

č. 53. Příští zasedání AS FVTM se bude konat v úterý 29. dubna 2014 v 8:30 hod. v budově 

děkanátu FVTM. 

 

Zapsala: Zuzana Albrechtová 

Ověřili: Martin Svoboda 

 Jaromír Cais 

  

 

V Ústí nad Labem dne 27. března 2014 

 

        Mgr. Irena Hralová 

předsedkyně Akademického senátu FVTM UJEP 


