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Fakulta výrobních technologií a managementu 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

    

Akademický senát 
funkční období 2013 – 2016 

 
Pasteurova 3334/7    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 ze 37. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií 

a managementu UJEP 

 
Datum konání: 23. 2. 2016 

Přítomni: Ing. Jaromír Cais; Mgr. Irena Hralová; Ing. František Klimenda; PhDr. Jan Novotný, 

Ph.D.; Ing. Lucie Povolná; Ing. Adriana Semerádová 

Omluveni: prof. Ing. Jan Mádl, CSc.; Ing. Martin Svoboda, Ph.D. 

Hosté: doc. Ing. Josef Soukup, CSc. 

Zapisovatelka: Bc. Šárka Fockeová 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání  

3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Návrh na schválení SD – Kamerový systém FVTM 

5. Návrh na zrušení SD č. 2/2009 Provozní předpis chemické laboratoře na FVTM 

6. Dlouhodobý záměr FVTM  

7. Různé 

a) Informace ze sněmu RVŠ (ze dne 18. 2. 2016) 

8. Závěr 

 

Ad 1) Zasedání v 8.30 hodin v budově K-H  FVTM zahájila a dále řídila předsedkyně senátu 

Irena Hralová. Konstatovala, že je přítomno šest členů AS FVTM a senát je tudíž schopný 

usnášení. 

 

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

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen[138]. 

 

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

Adriana Semerádová a František Klimenda. 

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen[139]. 

 

Ad 4) Byl předložen návrh na schválení Směrnice děkana č. 1/2016 Kamerový systém  FVTM. 

 

Návrh usnesení [140]: Akademický senát Fakulty výrobních technologií a managementu 

schvaluje směrnici děkana č. 1/2016 Kamerový systém Fakulty výrobních technologií 

a managementu. 
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Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen[140]. 

 

Ad 5) Byl předložen návrh na zrušení Směrnice děkana č. 2/2009 Provozní předpis chemické 

laboratoře na FVTM pro nakládání s chemickými látkami a přípravky, včetně odstranění 

vzniklých odpadů a nakládání s nimi. 

 

Návrh usnesení [141]: Akademický senát Fakulty výrobních technologií a managementu 

schvaluje zrušení směrnice děkana č. 2/2009 Provozní předpis chemické laboratoře na FVTM 

pro nakládání s chemickými látkami a přípravky, včetně odstranění vzniklých odpadů 

a nakládání s nimi. 

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen[141]. 

 

Ad 6) Byl předložen Dlouhodobý záměr FVTM, ke kterému byly vzneseny tyto dotazy: 

 

Čím je podložen prostorový růst FVTM? 

Proděkan pro vědu Josef Soukup uvedl, že návrhy počítají s cílovým počtem studentů (1 000) 

a jsou založeny na různých předpokladech. Oproti původním záměrům k plánované budově 

předchozího vedení byly prostorové nároky značně zredukovány (cca o 20%). 

 

Když byly původní záměry prostorově zredukovány, jak může být cena navýšena z původních 

330 mil na 370 mil? 

Proděkan Josef Soukup uvedl, že cena byla hrubě podhodnocena, důvod nezná. Výstavba nové 

budovy bude stát min. 370 mil. + cca 150 mil. na přístrojové vybavení. 

 

Kde FVTM získá peníze na přístrojové vybavení? 

Proděkan Josef Soukup uvedl, že z části (65 mil.) bude hrazeno z projektu NANOTECH 

a zbytek z obdobných projektů, které zatím nemáme. Také uvedl, že cena výstavby nové 

budovy je odhadní, nedovede se přesně určit, na kolik výstavba vyjde. 

 

Kdo připravuje zadání pro projektovou činnost? 

Byla jmenována pracovní skupina, ve které je většina vedoucích kateder, proděkani, tajemník 

fakulty a děkan fakulty, tuto pracovní skupinu jmenoval děkan. 

 

Univerzita přislíbila finanční dotaci na projektovou dokumentaci ve výši 10 – 12 mil. korun, 

z jakých prostředků? 

Proděkan uvedl, že pravděpodobně z FRIMu. 

 

Akademickým senátem UJEP tento přesun financí ještě neprošel, nebyl schválen. 

Neprošel, je to pouze přislíbené panem rektorem našemu panu děkanovi. Podobně je tomu i 

s prostředky na výstavbu nové budovy, v současné době jsou pouze přislíbeny předsedou Vlády 

ČR. 

 

Proč v pracovní skupině na přípravu nové budovy není vedoucí katedry KMEP? 

Bohužel proděkan Josef Soukup nebyl schopný odpovědět a odkázal paní senátorku na pana 

děkana, který tuto skupinu jmenoval. 

 

V DZ se uvádí 10 míst pro THP pracovníky, budou přijímáni noví pracovníci? 

Proděkan informoval o tom, že pokud se budou přijímat THP pracovníci, budou to vědečtí 

pracovníci, a uvedených 10 míst pro THP je myšleno současní + případně nově přijatí (vědečtí 

pracovníci). 
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Bude probíhat fyzická kontrola nové budovy o víkendech, tak jako je to zde na budově H, kdy 

ochranka kontroluje, zda je budova uzamčena? 

Proděkan uvedl, že fyzická kontrola budovy bude stejná, jako je na budově H. Fyzická kontrola 

bude případně dořešena. 

 

Jak pokračuje spolupráce s Fakultními školami?  

Bohužel proděkan tyto informace nemohl poskytnout, protože o stavu FŠ není informován. 

 

V čem spočívá spolupráce FVTM s FSE v budoucnu? 

Proděkan Josef Soukup odpověděl, že FSE vyučuje podobné předměty jako FVTM 

(ekonomické), o konkrétní spolupráci se nevyjádřil. Senátorka Lucie Povolná vyjádřila 

znepokojení ohledně pozice KMEP na fakultě, vzhledem ke změnám provedeným současným 

vedením (neúčast vedoucího katedry v pracovní skupině k nové budově, odebrání organizace 

státních závěrečných zkoušek pro diplomanty KMEP a nyní naznačení spolupráce FVTM 

s FSE) a dotázala se na význam těchto událostí. Pan proděkan řekl, že neví o tom, že by se 

pozice KMEP měla měnit. 

 

Senát bere na vědomí. 

 

Ad 7) Předsedkyně senátu Irena Hralová, vznesla dotaz na přípravu rozpočtu a stav loňského 

rozpočtu. Proděkan pro vědu informoval o rozdělení peněz V16 (1,3 mil), loňský rok skončil 

se ztrátou cca 200 tis. Ve FRIMu je cca přes 3mil. 

 

Senátor Jaromír Cais přednesl informace ze sněmu RVŠ ze dne 18. 2. 2016. 

 

Ad 8) Předsedkyně senátu Irena Hralová poděkovala přítomným za účast. Dále bylo 

konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 138 až č. 141. 

 

Zapsala: Šárka Fockeová, v. r. 

Ověřili: Adriana Semerádová v. r. 

 František Klimenda, v. r. 

 

V Ústí nad Labem dne 23. února 2016 

 

 

 

        Mgr. Irena Hralová 

předsedkyně Akademického senátu FVTM UJEP 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – SD – Kamerový systém Fakulty výrobních technologií a managementu 

Příloha č. 2 – SD č. 2/2009 Provozní předpis chemické laboratoře na FVTM pro nakládání 

s chemickými látkami a přípravky, včetně odstranění vzniklých odpadů a nakládání s nimi 

Příloha č. 3 – Dlouhodobý záměr FVTM 2016-2020 


