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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 33. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií 

a managementu UJEP 
 
Datum konání: 27. 10. 2015 
Přítomni:  Ing. Jaromír Cais; Mgr. Irena Hralová; Ing. František Klimenda; 
prof. Ing. Jan Mádl, CSc.; PhDr. Jan Novotný, Ph.D.; Ing. Lucie Povolná; 
Ing. Martin Svoboda, Ph.D. 
Omluveni: Ing. Adriana Semrádová; 
Hosti: Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D., doc. Ing. Štefan Michna, PhD.; 
doc. Ing. Josef Soukup, CSc. 
Zapisovatelka: Bc. Šárka Fockeová 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Volba ověřovatelů zápisu 
4. Hlasování per rollam o vyhlášení doplňovacích voleb do AS UJEP 
5. Žádost o čerpání z FRIMu FVTM 
6. Doplňovací volby do AS FVTM 
7. Podmínky přijetí ke studiu na FVTM pro AR 2016 / 2017 – viz příloha č. 2 a 3 
8. Návrh členů VR FVTM – viz příloha č. 4 
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 členů AS FVTM a senát je tudíž 
schopný usnášení. 
 
Ad 2) Předsedkyně senátu Irena Hralová předložila ke schválení návrh programu jednání, 
který doplnila v bodě č. 9 Různé o bod a) ekonomické záležitosti, bod b) organizační 
záležitosti. 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [114]. 
 
Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM: senátoři 
František Klimenda a Jan Novotný. 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [115]. 
 
Ad 4) Předsedkyně senátu Irena Hralová shrnula hlasování per rollam o vyhlášení 
doplňovacích voleb do AS UJEP. 
 

Tento obrázek nyní nelze zobrazit.
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 Usnesení 
o termínu 
voleb 

Usnesení o členech 
dílčí volební komise 

Ing. Jaromír Cais souhlasí souhlasí 
Mgr. Irena Hralová souhlasí souhlasí 
Ing. František Klimenda souhlasí souhlasí 
prof. Ing. Jan Mádl, CSc. souhlasí souhlasí 
PhDr. Jan Novotný, Ph.D. souhlasí souhlasí 
Ing. Lucie Povolná souhlasí souhlasí 
Ing. Adriana Semerádová souhlasí souhlasí 
Ing. Martin Svoboda, Ph.D. souhlasí souhlasí 
 

Hlasování o termínu voleb:   Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení o členech dílčí volební komise: Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 
Senát vzal zprávu na vědomí. 
 
Ad 5) Děkan Štefan Michna předložil senátu žádost prof. Holešovského o uvolnění 
prostředků FRIM FVTM ve výši 140,- tis. Kč na dofinancování nákupu zařízení ELID - 
Elektrolytické porovnávání v průběhu procesu. Prof. Holešovský uvedl, že bychom byli jediní 
v Evropě, kdo by tento přístroj vlastnili, byl by využíván v rámci spolupráce s podniky a pro 
disertační práci Ing. M. Lattnera. 
Děkan Štefan Michna uvedl, že postup při financování byl nestandardní, proto by fakturu 
neproplácel. 
 
Návrh usnesení [116]: AS FVTM souhlasí s uvolněním prostředků FRIM FVTM ve výši 
140,- tis. Kč na dofinancování nákupu zařízení ELID – Elektrolytické porovnávání v průběhu 
procesu. 
 
Hlasování: pro 2, proti 1, zdržel se 4 
Návrh nebyl schválen [116]. 
 
Ad 6) Proběhla diskuze na téma doplňovací volby a řádné volby. 
  
Návrh usnesení [117]: AS FVTM UJEP vyhlašuje dle Volebního a jednacího řádu 
AS FVTM UJEP, čl. 4, odst. 8 doplňovací volby do akademické komory AS FVTM 
na 12. 11. 2015 a ustanovuje volební komisi ve složení: 

Jaromír Cais - předseda volební komise, 
František Klimenda – člen, 
Daniela Vysloužilová – členka, 
Eva Svobodová - členka (studentka 2. ročníku ENE PS), 
Petra Fadrhonsová - členka (studentka 2. ročníku MTD PS) 

s tím, že všichni jmenovaní projevili se členstvím, př. předsednictvím ve volební komisi 
souhlas. Volební komise na svém zasedání určí termíny a pokyny k volbám a prostřednictvím 
předsedkyně senátu je zveřejní na úřední desce a webových stránkách fakulty. 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [117]. 
 
Ad 7) Proděkan pro studium a další pedagogickou činnost Tomáš Vysloužil přednesl změny 
v Podmínkách pro přijetí ke studiu na FVTM pro AR 2016/2017. 
 
Návrh usnesení [118]: AS FVTM schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu na FVTM 
pro AR 2016/2017, s tím, že informace o bankovním účtu budou doplněny. 
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Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [118]. 
 
Ad 8) Děkan Štefan Michna představil návrh členů VR FVTM (viz příloha č. 3). 
 
Návrh usnesení [119]: AS FVTM schvaluje předložený návrh členů VR FVTM. 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [119]. 
 
Senátor Svoboda odešel z důvodu výuky – 9:45. 
 
Ad 9) bod a) Tajemník Jan Černý seznámil senátory s přehledem čerpání. 
 
Senát vzal zprávu na vědomí. 
 
Bod b) Děkan Štefan Michna informoval senát o organizačních záležitostech. Organizační 
změny k 1. 11. 2015: 

• Jmenování dr. Tomáše Vysloužila předsedou stipendijní komise.  
• Odvolání z funkce ředitele VTP Ing. Miroslava Zíbara; Ing. Miroslav Zíbar 

k 31. 12. 2015 odchází po dohodě. 
• Jmenování nového ředitele VTP Ing. Michala Lattnera. 
• VTP bude přiřazeno pod proděkana pro rozvoj a informatizaci. 
• Odvolání tajemníka FVTM Mgr. Jana Černého a jmenování nového tajemníka FVTM 

dr. Petra Majricha. Tajemník bude mít kancelář v budově H. 
• Pan Jaromír Hájek končí po dohodě k 31. 12. 2015. 

 
Dále informoval přítomné o zrušení následujících funkcí: 

• Vedoucí informačního centra; 

• referent edičního oddělení; 
• vedoucí provozního úseku. 

Dále informoval přítomné o zřízení následujících funkcí: 
• Technický pracovník ve výpočetní technice s podřízeností pod proděkana pro rozvoj 

a informatizaci; 

• metodický pracovník informačního systému s podřízeností pod proděkana pro vědu 
a další tvůrčí činnost; 

• technický pracovník. 
 
Další organizační změny: 

• Pracovníky studijního oddělení převádí z podřízenosti tajemníka FVTM 
do podřízenosti proděkana pro studium a pedagogickou činnost. 

• Koordinátora Erasmu převádí do podřízenosti proděkana pro vědu a další tvůrčí 
činnost. 

• Referenta vědy převádí z podřízenosti tajemníka FVTM do podřízenosti proděkana 
pro vědu a další tvůrčí činnost. 

• Sekretariát děkana převádí z podřízenosti tajemníka FVTM do podřízenosti děkana 
FVTM. 

 
Návrh nové směrnice o organizačních změnách bude k dispozici v listopadu. 
 
Rozmístění pracovníků v budovách FVTM a jednotlivých kancelářích: 

• V budově H bude sekretariát děkana, proděkan pro rozvoj a Ing. Povolný. 
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• V budově Na Okraji bude proděkan pro studium, proděkan pro vědu a další tvůrčí 
činnost, referentka vědy, koordinátor Erasmu, p. Sláma. Dr. Blanka Skočilasová se 
přestěhuje do kanceláře č. 312 (NO). Kancelář č. 207 (NO) bude k dispozici pro 
Erasmus. 

 
Ad 6) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 114 
až č. 119. Příští zasedání AS FVTM se bude konat v úterý 24. listopadu 2015 v 8:30 hod 
v budově Na Okraji. 
 
Zapsala: Šárka Fockeová, v. r. 

Ověřili: František Klimenda, v. r. 

 Jan Novotný, v. r. 

 

V Ústí nad Labem dne 27. října 2015 
 
        Mgr. Irena Hralová 

předsedkyně Akademického senátu FVTM UJEP 
 
 
Příloha č. 1 – Žádost o čerpání z FRIMu FVTM 
Příloha č. 2 – Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 
Příloha č. 3 - Podmínky přijetí ke studiu na FVTM pro AR 2016/2017 
Příloha č. 4 – Návrh členů VR FVTM 
Příloha č. 5 - Komentář k rozpočtu FRIM 09/2015 


