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

Akademický senát 
funkční období 2016 – 2019 

 
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 7. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií 

a managementu UJEP 

 
Datum konání: 20. 12. 2016 

Přítomni: Ing. Jaromír Cais; Ing. František Klimenda; prof. Ing. Jan Mádl, CSc.; PhDr. Jan 

Novotný, Ph.D.; Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.; Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D.; Sofie 

Žárská; 

Omluveni: Ing. Jan Kampo; Ing. Adriana Semerádová;  

Hosti: prof. 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. Ekonomické záležitosti (příloha č. 1 a + b) 

5. Informace o volbách do senátu FVTM a UJEP 

6. Schválení podmínek přijetí k doktorskému studiu na FVTM pro r. 2017/2018 (příloha 

č. 2)  

7. Schválení úpravy Jednacího a Volebního řádu AS FVTM (příloha č. 3 a 4) 

8. Různé 

9. Závěr 

 

Ad 1) Zasedání v 9.00 hodin v budově děkanátu, FVTM zahájil a dále řídil předseda senátu 

Jan Mádl. Konstatoval, že je přítomno sedm členů AS FVTM a senát je tudíž schopný 

usnášení. 

 

Ad 2) Předseda senátu Jan Mádl předložil ke schválení návrh programu jednání, který byl 

upraven, bylo změněno pořadí bod č. 7 za bod č. 4, také byl doplněn bod č. 8 Různé o bod a) 

Informace z Rady vysokých škol a bod b) název fakulty. 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání  

3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Schválení úpravy Jednacího a Volebního řádu AS FVTM (příloha č. 3 a 4) 

5. Informace o volbách do senátu FVTM a UJEP 

6. Schválení podmínek přijetí k doktorskému studiu na FVTM pro r. 2017/2018 (příloha 

č. 2)  

7. Ekonomické záležitosti (příloha č. 1 a + b) 

8. Různé 

a) Informace z Rady vysokých škol 

b) Název fakulty 

9. Závěr 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLEBNÍ ŘÁD 

AKADEMICKÉHO SENÁTU FVTM UJEP 
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Ústí nad Labem, listopad 2016 

  

 

Volební řád Akademického senátu FVTM UJEP 
 

Volební řád (dále jen „řád“)Akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu 

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem upravuje způsob volby a funkční období členů 

Akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v 

Ústí nad Labem (dále jen AS FVTM nebo senát) 

Akademický senát (dále jen „senát“) Fakulty výrobních technologií a managementu (dále jen 

„fakulta“) Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“) je podle zákona č. 

111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“) 

zastupitelským samosprávným akademickým orgánem fakulty. Jeho postavení a činnost upravuje 

tento volební řád (dále jen „řád“), vydaný podle ustanovení § 26 a násl. zákona.  

 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 
 

1) Senát fakulty je dvoukomorový a má devět členů – senátorů, a to šest akademických 

pracovníků (senátní komora akademických pracovníků) a tři studenty (senátní komora 

studentů).  

 

2) Právo volit do senátu fakulty mají všichni členové akademické obce fakulty. 

Akademickou obec fakulty tvoří jednak její akademičtí pracovníci a jednak její studenti.  

 

3) Volby do senátu jsou přímé s tajným hlasováním. Kandidovat do senátu mohou pouze 

členové akademické obce fakulty.  

 

4) Členství v senátu fakulty je neslučitelné s funkcemi rektora a prorektorů UJEP, jakož 

i s funkcí děkana a proděkanů fakulty, kvestora, tajemníka fakulty.  

 

5) Funkční období jednotlivých členů senátu je nejvýše tříleté, a začíná po vyhlášení výsledů 

voleb a ukončení funkčního období minulého AS FVTM. Funkční období jednotlivých 

členů zaniká po uplynutí tříletého období (§ 28 Zákona o VŠ). V případě, že je funkční 

období ukončeno podle § 26 odst. 3 zákona stanoví počátek a konec funkčního období AS 

FVTM děkan Fakulty výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v 

Ústí nad Labem.  

 
Článek 2 

Vyhlášení řádných voleb do senátu a návrhy kandidátů 
 

1) Řádné volby vyhlašuje senát nejpozději 30 dnů před koncem svého tříletého funkčního 

období.  

 

2) Volby do obou komor senátu probíhají současně, avšak hlasuje se odděleně do každé z 

komor. Přípravu a průběh voleb zajišťuje společná volební komise o nejméně pěti členech, 
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zástupcích akademické obce, která je tvořena akademickými pracovníky a alespoň dvěma 

studenty. Volební komisi a předsedu volební komise ustanoví odstupující senát při 

vyhlášení voleb. Členové, popř. předseda volební komise, musí s členstvím, popř. 

předsednictvím, ve volební komisi předem vyslovit souhlas.  

 

3) Návrhy kandidátů do senátní komory akademických pracovníků může podávat každý 

akademický pracovník fakulty nebo jejich skupina. Návrhy kandidátů do senátní komory 

studentů může podávat každý student fakulty nebo jejich skupina. Návrhy se podávají 

písemně předsedovi volební komise v termínu zveřejněném při vyhlášení voleb do senátu. 

Návrh musí být podepsán navrhovatelem a navrhovaným kandidátem na důkaz souhlasu, 

a musí obsahovat jméno, příjmení, event. akademické tituly a hodnosti kandidáta, jeho 

pracovní zařazení a označení komory, do které kandiduje. Kandidát nesmí být členem ani 

předsedou volební komise pro volby, v nichž kandiduje.  

 

4) Je-li člen akademické obce zároveň akademickým pracovníkem a studentem fakulty, může 

kandidovat a volit pouze do komory akademických pracovníků.  

 

5) Volební komise zkontroluje, zda návrhy kandidátů splňují všechny předpoklady pro vznik 

mandátu, návrhy odporující tomuto řádu nebo zákonu vyřadí a jmenný seznam kandidátů 

zveřejní formou kandidátních listin ve veřejně přístupných prostorách fakulty, na úřední 

desce fakulty a na jejích internetových stránkách. Kandidátní listiny se vyhotoví 

pro každou senátní komoru zvlášť.  

 

 

 

Článek 3 

Volební akt 
 

1) Dle seznamu kandidátů vyhotoví volební komise hlasovací lístky v množství 

odpovídajícím počtu členů akademické obce fakulty, zvlášť pro akademické pracovníky 

a zvlášť pro studenty.  

 

2) Na úřední desce fakulty a ve veřejné části internetových stránek se nejméně dva týdny 

před volebním aktem uveřejní tyto informace: seznam kandidátů do jednotlivých komor, 

umístění volebních místností, doba jejich otevření a způsob vyplnění hlasovacích lístků.  

 

3) Hlasovací lístky se vydávají voličům ve volební místnosti proti podpisu. Volič je povinen 

na vyzvání člena volební komise předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz 

nebo pas). V opačném případě mu nebude umožněno volit.  

 

4) Volby se konají přímým, rovným a tajným hlasováním a způsobem, který určí volební 

komise. Každý volič z řad akademických pracovníků může na volebním lístku do senátní 

komory akademických pracovníků označit nejvíce šest kandidátů. Každý volič z řad 

studentů může na volebním lístku do senátní komory studentů označit nejvíce tři 

kandidáty. Označení je provedeno zakroužkováním pořadového čísla před jménem 

kandidáta. Volební lístek neoznačený, volební lístek s větším počtem označených 

kandidátů nebo jinak upravený lístek je neplatný.  

 

5) Voliči uskutečňují své aktivní volební právo jedině osobně.  

 

 

Článek 4 
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Výsledky voleb 

 

1) Po uzavření volebních místností roztřídí volební komise volební lístky na platné 

a neplatné. Z platných volebních lístků sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty a sestaví 

pořadí kandidátů do obou senátních komor podle počtu získaných hlasů od nejvyššího 

k nejnižšímu. V případě stejného počtu hlasů pro více kandidátů do téže senátní komory 

volební komise určí jejich pořadí losem. O průběhu losování volební komise pořídí zápis.  

 

2) K platnosti voleb do jednotlivých senátních komor je zapotřebí účasti nejméně 10 % 

studentů a 40% akademických pracovníků – členů příslušné části akademické obce. V 

případě, že účast členů některé části akademické obce bude nižší, vypíše volební komise 

druhé kolo voleb do příslušné senátní komory. 

 

3) Zvoleno do senátní komory akademických pracovníků je prvních šest kandidátů v pořadí 

získaném podle odst. 1. Kandidáti do senátní komory akademických pracovníků v pořadí 

na 7 - 9 místě jsou náhradníci pro dané funkční období v případě, zanikne-li členství 

některého člena akademického senátu fakulty. Zvoleni do senátní komory studentů jsou 

první tři kandidáti v pořadí získaném podle odst. 1. Kandidáti do senátní komory studentů 

v pořadí na 4 - 6 místě jsou náhradníci pro dané funkční období v případě, zanikne-li 

členství některého člena akademického senátu fakulty. 

 

4) O průběhu a výsledcích voleb sepíše volební komise protokol, který podepíší její členové. 

Přílohou protokolu jsou všechny platné i neplatné volební lístky.  

 

5) Volební komise zveřejní protokol o průběhu a výsledcích voleb, nejpozději do dvou 

pracovních dnů po skončení volebního aktu a to vyvěšením ve veřejně přístupných 

prostorách fakulty, na úřední desce fakulty a na jejích internetových stránkách.  

 

6) Každý člen akademické obce fakulty může podat předsedovi volební komise stížnost na 

průběh voleb, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po vyhlášení výsledku voleb. Volební 

komise do 10 kalendářních dnů od obdržení stížnosti, stížnost posoudí a buď ji zamítne, 

nebo volby zruší. V případě zrušení voleb volební komise bez zbytečného odkladu vyhlásí 

nové volby.  

 

7) Pokud na průběh voleb do AS FVTM nebyla ve stanoveném termínu podána stížnost nebo 

byly všechny stížnosti zamítnuty jako nedůvodné, vyhlásí předseda volební komise 

výsledky voleb do AS FVTM za konečné a předseda volební komise svolá první 

(ustavující) zasedání nově zvoleného senátu do 30 - ti dnů po ukončení činnosti starého 

AS FVTM. 

 

8) Doplňovací volby do AS FVTM (dále jen doplňovací volby) vyhlásí AS FVTM 

neprodleně po zániku členství člena AS FVTM, jehož místo nelze obsadit náhradníkem 

(čl. 4 odst. 3) nebo není-li zvolen dostatečný počet členů senátu. Pro doplňovací volby 

platí ustanovení tohoto řádu o řádných volbách. 

 

9) Není-li zvolen dostatečný počet členů senátu, vyhlásí se do 30 - ti dnů doplňovací volby; 

přitom se použije ustanovení tohoto řádu o volbách řádných.  

 

10) Protokoly o průběhu voleb se archivují podle Spisového řádu. 

 

11) Mandát senátora vzniká zvolením, výkon jeho funkce pak dnem ustavujícího zasedání 

senátu, do něhož byl zvolen v řádných volbách. Výkon funkce senátora zvoleného 
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v doplňovacích volbách vzniká dnem toho zasedání senátu, kterého se zúčastnil poprvé.  

 

12) Funkční období senátu končí:  

 

a. uplynutím doby, na kterou byl senát zvolen;  

b. v důsledku jeho šestiměsíční nečinnosti (§ 26 odst. 3 zákona).  

 

 

13) V průběhu funkčního období senátu zaniká mandát senátora 

  

a. odstoupením z funkce, které odstupující senátor písemně oznámil předsedovi senátu;  

b. zánikem členství v té části akademické obce, kterou byl zvolen, s výjimkou případu, kdy 

je student zvolený do senátu během svého funkčního období po ukončení studia přijat 

ke studiu navazujícího studijního programu na fakultě, přičemž mezi ukončením studia 

a zapsáním do navazujícího magisterského, popř. doktorského studijního programu smí 

uplynout lhůta nejvýše čtyř měsíců;  

c. jmenováním do funkce, jejíž výkon je neslučitelný s členstvím v senátu (čl. 1 odst. 4);  

d. který byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo 

e. který se po dobu šesti měsíců bez řádné omluvy neúčastní jednání senátu nebo  

f. úmrtím.  

 

Uvolněné místo senátora se neprodleně obsadí doplňovací volbou (čl. 4 odst. 8), ledaže do konce 

funkčního období senátu zbývá doba kratší tří měsíců.  

 

 

Článek 5 

Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

 

1) Tento volební řád ruší Volební a jednací řád Akademického senátu FVTM UJEP v Ústí nad 

Labem ze dne 27. 11. 2013.  

 

2) Návrh tohoto řádu byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona Tento volební řád byl 

schválen Akademickým senátem Fakulty výrobních technologií a managementu Univerzity 

Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne 20. 12. 2016.  

 

3) Tento volební řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona Akademickým 

senátem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne                               a.  
4) . Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ……………. .  

 

 

 

 

 prof. Ing. Jan Mádl, CSc.                                                      prof. Ing. Štefan Michna, PhD.  

předseda AS FVTM UJEP                                                             děkan FVTM UJEP  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEDNACÍ ŘÁD 

AKADEMICKÉHO SENÁTU FVTM UJEP 

v Ústí nad Labem 
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Ústí nad Labem, prosinec 2016 

 
Jednací řád Akademického senátu FVTM UJEP 

 

 

Akademický senát (dále jen „senát“) Fakulty výrobních technologií a managementu (dále jen 

„fakulta“) Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“) je podle zákona   

č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“) 

zastupitelským samosprávným akademickým orgánem fakulty. Jeho postavení a činnost upravuje 

tento jednací řád (dále jen „řád“), vydaný podle ustanovení § 26 a násl. zákona.  

 

 

Článek 1 

Zasedání senátu 
 

1) Akademický senát fakulty je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. 

Akademický senát fakulty v souladu se zákonem rozhoduje a schvaluje podle § 27, 

v odst. 1 písmeno a) až h) a dále se vyjadřuje podle § 27,  odst. 2 písmeno a) a b).  

 

2) Jednání senátu jsou veřejná a musí se jich účastnit jeho členové. Senátor, který se zasedání 

nemůže zúčastnit, je povinen se omluvit předsedovi. Přítomné osoby, jež nejsou členy 

senátu, se mohou zúčastnit rozpravy, souhlasí-li s tím nadpoloviční většina přítomných 

senátorů.  

 

3) Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan, rektor nebo v jeho zastoupení prorektor a 

předseda akademického senátu UJEP nebo v jeho zastoupení jím pověřený člen 

akademického senátu UJEP mají právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádají. Na 

žádost děkana nebo rektora je předseda akademického senátu fakulty povinen 

bezodkladně svolat mimořádné zasedání akademického senátu fakulty.  

 

4) Zasedání senátu svolává předseda anebo, v případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy, 

místopředseda.  

 

5) Senát může pozvat na své zasedání kteréhokoliv člena akademické obce, aby podal 

vysvětlení k určitému bodu programu; pozvaný je povinen vyhovět anebo se řádně 

omluvit.  

 

 

Článek 2 

Příprava zasedání 

 

1) První (ustavující) zasedání po senátních volbách svolává a řídí předseda minulého 

akademického senátu do 14 dnů po začátku funkčního období nového akademického 

senátu. Volí se na něm předseda a místopředseda akademického senátu. Je-li předsedou 

zvolen akademický pracovník, je místopředsedou student a naopak. Zvolený předseda se 

ihned ujme řízení dalšího jednání. 

 

2) Senát je způsobilý se usnášet, jestliže je na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho 

členů. Jednání senátu řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. Jestliže 
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předseda ani místopředseda nejsou na zasedání přítomni, zvolí přítomní senátoři pro toto 

zasedání za předsedajícího kteréhokoliv člena senátu. Zvolený předsedající má pro toto 

jednání pravomoci předsedy senátu.  

 

3) Hlasovací právo mají pouze členové senátu.  

 

4) Předsedu nového senátu volí senátoři na prvním zasedání nově zvoleného senátu, 

a to z členů obou komor senátu. Volba předsedy senátu je tajná a ke zvolení předsedy je 

nutný zisk nadpoloviční většiny hlasů všech senátorů.  Nezíská-li v prvním kole volby 

žádný kandidát na funkci předsedy senátu takto kvalifikovanou většinu hlasů, postupují 

dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola, ve kterém rozhoduje již jen prostá většina 

hlasů.  

 

5) Zasedání senátu jsou svolávána   

 

a. podle časového rozvrhu jako pravidelná zasedání;  

b. na žádost člena senátu;  

c. na žádost rektora UJEP nebo děkana fakulty;  

d. na žádost nejméně jedné pětiny členů akademické anebo studentské části akademické 

obce;  

 

6) Žádost o svolání senátu (odst. 5 písm. b, c, d) se předkládá předsedovi (čl. 1 odst. 2) 

písemně a senát musí být svolán do deseti pracovních dnů po předložení žádosti.  

 

7) Pravidelná zasedání se konají v předem určených termínech, minimálně dvakrát 

za semestr.  

 

8) Předmětem jednání akademického senátu je projednávání, rozhodování  a schvalování 

návrhů, k nimž je podle zákona požadován souhlas akademického senátu nebo jeho 

vyjádření (§ 27 zákona).  

 

9) Senát stanoví na návrh předsedy AS FVTM program jednání a způsob projednávání 

jednotlivých bodů programu. Každý člen senátu má právo podat návrhy na změnu nebo 

doplnění programu jednání. Program zasedání zpravidla obsahuje následující body: 

informace o účasti a rozhodnutí, zda je senát schopen usnášení, schválení programu 

jednání, kontrola zápisu a plnění závěrů a usnesení z předcházejícího zasedání, rozprava 

a přijetí usnesení.  

 

10) O každém návrhu rozhoduje senát hlasováním. Hlasovat mohou pouze členové senátu. 

Pokud zákon nebo alespoň nadpoloviční většina přítomných členů senátu nerozhodne 

o tajném hlasování, hlasuje se veřejně zdvižením ruky.  

 

11) Návrh senátu je přijat, jestliže jej schválí nadpoloviční většina přítomných členů, 

s výjimkou usnesení o návrhu na jmenování děkana a rozhodování o návrhu na odvolání 

děkana fakulty z funkce (čl. 3, odst. 2).  

 

12) Pozvánka, s programem na zasedání senátu se doručí alespoň osm pracovních dnů před 

zasedáním všem členům senátu, děkanovi, proděkanům a tajemníkovi fakulty. Návrhy 

na projednávání je třeba předložit a písemně rozeslat nejméně 7 kalendářních dnů před 

jejich projednáním a zpřístupnit členům akademické obce fakulty na www stránkách 

fakulty. Připomínky k programu jsou projednávány v úvodu zasedání senátu.  
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13) Ke každému bodu pořadu jednání senátu se může konat rozprava. Rozpravu řídí 

předsedající. Člen senátu má právo na faktickou poznámku, kterou reaguje na průběh 

rozpravy. Úvodní slovo při projednávání bodu pořadu jednání senátu přednese 

předkladatel, případně osoba jím pověřená. Obsah poznámky spolu se jménem člena 

senátu, který ji přednesl, se zaznamená v zápise z jednání. Předsedající má právo časově 

omezit vystoupení jednotlivých členů senátu.  

 

14) Senátoři mohou v rozpravě přednést doplňovací nebo pozměňovací návrhy k návrhům 

obsaženým v písemných podkladových materiálech nebo předneseným v úvodním slově. 

Předkladatel může svůj návrh upravit nebo doplnit podle průběhu rozpravy.  

 

15) Jestliže se senát v průběhu jednání senátu usnese, že podkladové materiály jsou 

nedostačující, upustí od dalšího projednávání příslušného bodu pořadu. Předkladatel má 

právo kdykoliv stáhnout materiál z jednání.  

 

16) Administrativní agendu a materiální stránku činnosti senátu zabezpečuje a vede sekretariát 

děkana fakulty.  

 

 

 

Článek 3 

Návrh na jmenování děkana  

 

1) Akademický senát zahájí volby kandidáta na nového děkana nejpozději dva měsíce před 

skončením funkčního období stávajícího děkana, v případě odvolání nebo úmrtí děkana 

neprodleně.  

 

2) Pro přípravu voleb zřizuje akademický senát tříčlennou volební komisi.  

 

3) Návrh kandidáta na děkana může ve stanovené lhůtě podat kterýkoliv člen akademické 

obce. Návrh musí být podán písemně a obsahovat písemný souhlas navrženého kandidáta.  

 

4) Navržení kandidáti se na předvolebním shromáždění, které svolá předseda akademického 

senátu, představí akademické obci a zaměstnancům fakulty.  

 

5) Volební komise připraví volební lístky pro volbu v akademickém senátu. Volby jsou 

přímé a tajné. Platným hlasem je volební lístek s jednoznačně označeným nejvýše jedním 

kandidátem. Kandidátem na funkci děkana se stává ten navrhovaný, pro nějž hlasovala 

nadpoloviční většina všech členů akademického senátu. Není-li takto zvolen v prvním 

kole žádný kandidát, koná se druhé kolo volby mezi kandidáty s dvěma nejvyššími počty 

hlasů. Pokud není zvolen kandidát na děkana ani v druhém kole, volby se opakují s nově 

navrženými kandidáty do třiceti dnů. 

 

 

Článek 4 

Návrh na odvolání děkana z funkce 

 

1) Návrh na odvolání děkana z funkce může být podán zejména:  

 

a) za jednání, které je v rozporu se zásadami lidských práv, humanity a demokracie,  

b) za jednání, které je v rozporu s právním řádem, zejména za závažné nedodržování 

zákona a vnitřních předpisů UJEP a fakulty,  
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c) v případě, kdy děkan závažným způsobem poškozuje zájem fakulty.  

 

2) Návrh na odvolání děkana z funkce mohou podat nejméně 3 členové akademického 

senátu. Návrh musí být podán v písemné formě s podrobným zdůvodněním. 

  
3) Akademický senát si vyžádá písemné vyjádření děkana a toto vyjádření i návrh na 

odvolání děkana z funkce projedná, posoudí a o návrhu na odvolání rozhodne 

4) Rektor může děkana odvolat z vlastního podnětu, avšak pouze po předchozím vyjádření 

akademického senátu fakulty a se souhlasem akademického senátu UJEP v případě, že 

děkan neplní závažným způsobem své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje 

zájem vysoké školy nebo fakulty. 

 

 

Článek 5 

Rozhodování senátu per rollam 
 

1) O věcech, jež nesnesou odkladu a ohledně nichž není předepsáno tajné hlasování, se může 

akademický senát usnést na základě hlasování prostřednictvím elektronické pošty 

(dále jen „per rollam“). Návrh na usnesení per rollam musí být odeslán na elektronické 

adresy všech členů akademického senátu. Usnesení per rollam je přijato, vysloví-li se 

pro návrh nadpoloviční většina všech členů akademického senátu tak, aby jejich 

jednoznačné a kladné stanovisko bylo ve stanoveném termínu odesláno na 

elektronické adresy všech členů akademického senátu. Pokud se člen akademického 

senátu k hlasování nevyjádří ve stanoveném termínu, má se za to, že se zdržel.  
 

Článek 6 

Zápis ze zasedání 
 

1) O každém zasedání senátu, popřípadě o průběhu a výsledcích rozhodování per rollam, 

pořizuje sekretariát děkana (čl. 2 odst. 16) zápis, který výstižně zachytí podstatu jednání 

a přijatá usnesení. V zápisu je vždy uveden program zasedání, průběh zasedání a výsledek 

hlasování týkající se jednotlivých bodů jednání. Návrh zápisu zapisovatel/ka zašle 

písemně do dvou pracovních dnů ověřovatelům zápisu. Ověřovatelé zápisu návrh ověří do 

dvou pracovních dnů. Ověřený návrh zápisu zapisovatel/ka předá ostatním senátorům, 

kteří ve lhůtě pěti pracovních dnů zašlou případné připomínky. Po zapracování 

připomínek a ověření předsedou akademického senátu bude zápis zveřejněn na úřední 

desce a ve veřejné části internetových stránek fakulty. K originálu zápisu, který se 

archivuje nejméně 10 let, musí být přiloženy projednávané písemné materiály a prezenční 

listina. Zápis podepisuje předseda senátu a oba ověřovatelé.  

 

2) Nesouhlasí-li člen senátu s některou částí návrhu zápisu, má právo, aby jeho odlišný názor 

byl ve schváleném zápisu zaznamenán.  

 

 

Článek 7 

Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

1) Tento jednací řád ruší Volební a jednací řád Akademického senátu FVTM UJEP v Ústí 

nad Labem ze dne 27. 11. 2013.  

 

2) Tento Jednací řád byl schválen Akademickým senátem Fakulty výrobních technologií 
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a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne 20. 12. 2016.  

 

3) Tento Jednací řád byl schválen Akademickým senátem Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem dne                               a tímto dnem nabyl platnosti 

a účinnosti.  

 

 

 

 

 

 

 prof. Ing. Jan Mádl, CSc.                                                      prof. Ing. Štefan Michna, PhD.  

předseda AS FVTM UJEP                                                             děkan FVTM UJEP  
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V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně  

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými 

ustanoveními Statutu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  

 

stanovuji 

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ K DOKTORSKÉMU STUDIU  

NA FAKULTĚ VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU 

UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM  

PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 

 

I. 

Studijní programy a studijní obory 

 

Pro akademický rok 2017/2018 se uskuteční přijímací řízení k doktorskému studiu na Fakultě 

výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen 

„fakulta“): 

 v akreditovaném doktorském studijním programu Strojírenská technologie. 

 

II. 

Přihláška ke studiu 

 

1. Písemná přihláška ke studiu v ak. r. 2017/2018 s nástupem do studia v říjnu 2017 se podává do 

24. 4. 2017. 

Písemná přihláška ke studiu v ak. r. 2017/2018 s nástupem do studia v únoru 2018 se podává do 

30. 11. 2017. 

 

2. Písemná „Přihláška ke studiu v doktorském studijním programu“ se všemi náležitostmi  

a s dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení musí být podána na předepsaném 

tiskopise, který je k dispozici na oddělení pro vědu nebo ke stažení  

na stránkách fakulty, ve stanovených lhůtách, a to poštou na adresu fakulty nebo přímo  

na oddělení vědy. 

3. Povinnou součástí přihlášky ke studiu v  doktorském studijním programu je úředně ověřená 

kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu a 

dále výpis absolvovaných předmětů studovaného magisterského studijního programu včetně 

hodnocení potvrzeného příslušnou vysokou školou, nebo úředně ověřená kopie diplomu a 

dodatku k diplomu, pokud uchazeč není absolventem fakulty. 

4. Diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce může uchazeč studující poslední ročník 

magisterského studia doložit nejpozději ke dni zápisu ke studiu. 

5. Uchazeči, kteří získali vysokoškolské vzdělání v zahraničí, dokládají dosažení zahraničního 

vysokoškolského vzdělání úředně ověřenými kopiemi dokladů podle § 48 odst. 5 zákona č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. 

6. Na „Přihlášku ke studiu v doktorském studijním programu“ je nutné nalepit doklad  

o úhradě poplatku za přijímací řízení (viz čl. IV těchto podmínek). 

III. 

Poplatek za přijímací řízení 

 

1. Poplatek činí 500,- Kč za každý přihlášený studijní obor a formu studia.  

2. Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí 

nad Labem. Číslo účtu: 100200392/0800. Název banky: Česká spořitelna, a. s. Ústí nad Labem. 

Variabilní symbol: 480509. Specifický symbol: prvních 6 čísel rodného čísla.  
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3. Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu. Pokud uchazeč neuhradí poplatek řádně a 

včas, nebude s ním přijímací řízení zahájeno. 

4. V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat. 

5. Poplatek je nevratný. 

 

IV. 

Podmínky přijetí ke studiu v doktorském studijním programu 

 

1. Termín konání přijímací zkoušky pro akademický rok 2017/2018 s nástupem do studia v říjnu 

2017 je 30. 5. 2017. 

Termín konání přijímací zkoušky pro akademický rok 2017/2018 s nástupem do studia v únoru 

2018 je 12. 1. 2018. 

 

2. Pokud se zájemce o studium nemůže z vážných důvodů ke zkoušce dostavit, omluví  

se nejpozději v den konání přijímacích zkoušek telefonicky nebo emailem na oddělení pro vědu 

a nejpozději do tří dnů po konání zkoušek podá písemnou omluvu doloženou lékařským nebo 

úředním potvrzením. Předseda přijímací komise předloží děkanovi návrh na povolení 

náhradního termínu přijímací zkoušky.  

3. Ke studiu v doktorském studijním programu Strojírenská technologie může být přijat absolvent 

magisterského studijního programu technického nebo přírodovědného zaměření (o přijetí bude 

rozhodnuto podle skladby předmětů předchozího studia), který úspěšně složil státní závěrečnou 

zkoušku. 

4. Přijímací zkouška proběhne ústně před komisí, která zjišťuje odborné a jazykové předpoklady 

uchazeče a dále se ujistí o reálné představě tématu navrhované disertační práce. Odborné 

znalosti budou hodnoceny max. 60ti body a jazykové max. 20ti body, tzn. zkouška je 

ohodnocena max. 80ti body. 

5. Hodnocení znalostí uchazeče posuzuje minimálně pětičlenná komise jmenovaná děkanem 

fakulty.  

6. Kriteriem pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je počet získaných bodů. Uchazeč složí 

úspěšně přijímací zkoušku v případě dosažení minimálně 60 bodů. 

7. V případě, že se na jedno téma hlásí více uchazečů, stanoví přijímací komise pořadí podle 

úrovně jejich znalostí. Komise může přihlédnout ke stanovisku potencionálního školitele, který 

se zúčastňuje přijímacího řízení (jako člen komise nebo jako přísedící pro dané téma). Dalším 

studentům v pořadí je u přijímacího pohovoru nabídnuto volné téma podobného zaměření.  

8. V rámci přijímacího řízení se nepřihlíží k žádným jiným podmínkám. 

9. Na základě doporučení přijímací komise rozhodne děkan o přijetí uchazeče. 

 

V Ústí nad Labem dne 20. 12. 2016 

 

                                                                                                                  prof. Ing. Jan Mádl, CSc. 

                                                                                                                     předseda AS FVTM 

 

 

                prof. Ing. Štefan Michna, PhD. 

                   děkan FVTM 
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Komentář k rozpočtu FRIM 11/2015  

V přehledu rozpočtu FRIM pro rok 2015, který vychází z  plánu investičních akcí schválených AS 

UJEP dne 21. 1. 2015, došlo ke zpřesnění finančních hodnot v souvislosti s čerpáním rozpočtu. 

V tomto měsíci byla provedena úprava a převody v rámci akce 1481 – Úprava učebny KI (PřF) a 1434 

– Příspěvek na patenty, v souladu se schváleným návrhem z 10/2015. 

 

 

  

Zpracovala:   

Ing. V. Poslední, vedoucí investičního oddělení 

4. 1. 2016 
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ZDROJE FRIM ROZPOČET

Zůstatek FRIM k 1.1.2015 vč. účetních odpisů 88 188 % z celkové částky

Plánované účetní odpisy 2015 26 426 stavby 40 %

Prostředky na SZNN do konce r. 2014 -70 354 SZNN 50 %

Zdroje k dispozici 44 260 Rezerva 10 %

Spol. FRIM nevyčerpané prostředky na stavby 

schválené v AS v roce 2014 převáděné do roku 2015 17 834

Akce schválené AS pro rok 2015 0

Příděl z HV 2014 0

FRIM 2015 Přiděleno Rozplánováno Zůstatek

Stavby - společný FRIM 2015 10 570 10 570 0

Rezerva 2 632 350 2 282

SZNN 13 224

Evid. Poč.stav

čís. Plán/Schváleno Čerpáno Plán Čerpáno Plán Čerpáno

Celouniverzitní stavby hrazené ze SD, RP dotované z FRIM

1454 Spoluúčast UJEP na budovu CPTO 7 200 1 832

1455 Spoluúčast UJEP na projekt UCP SVP (převod z IP 2014) 2 000 2 002

celkem 9 200 3 834 0 0 0 0 0 0

Ostatní stavby a příprava staveb

P F PF

1401 PF_Spoluúčast Metodické centrum PPTV 0 0 32 32

1456 Elekroinstalace budovy kateder 2. etapa (hrazena z IP) 0 0

1465 PF_Studentské stravovací zařízení 0 0 4 691 3 394 597

1482 Rekonstrukce střechy budovy kateder (havárie) 729 140

Frim fakultní 126

celkem 729 140 6 098 4 723 3 426 0 723 1 949

F F FF

1473 Rezerva - stavební akce mimo rozpočet VaVpI - reko budov F1  a F2/2014 5 400 0

1458 Spoluúčast VaVpI 15% dotace - vratka FŽP 600 600

1401 Neuznatelné náklady VAVPI 2 1

1402 Elektromontáže 10 9

 Frim fakultní 24

celkem 6 000 0 1 189 12 10 0 24 1 155

F Ž P FŽP

1464 Zateplení a reko střechy budovy Králova Výšina 0 0 3 000 29

Frim fakultní 11 729

celkem 0 0 28 838 3 000 29 0 11 729 17 080

F S E FSE

Frim fakultní

celkem 0 0 2 248 0 0 0 0 2 248

VYCERRO

Frim součásti 120

celkem 120 120 0

F U D FUD

1467 Kulturní centrum 150 0 400 379

Frim fakultní 746

celkem 150 0 1 874 400 379 0 746 749

Př F PřF

1481 Úprava učeben KI 1 343 663

1405 Elektroinstalace 108 80 79

1401 Ekocentrum 65 61

1402 Žaluzie 20 16

Frim fakultní 2 982

celkem 1 343 663 8 082 165 156 0 2 982 4 944

S K M SKM

1459 Rekonstrukce prostor K1/K2 - okna/dveře (havárie) 2 300 25

1461 Uvedení stavu PO  do souladu s aktuálními normami 700 9

1462 Unifikace trafostanice 2 040 2 040

1480 Rekonstrukce výměníkové stanice (havárie) 400 43 195

Frim součásti 128

celkem 5 440 2 117 1 809 195 0 0 128 1 681

F V T M FVTM

1422 EDIMARE - nezp. Investice 0 0

1477 Spoluúčast ISPROFIN NOBUFAT 55 55 60 54

1478 EDIMARE - doplnění investic z navrácených prostředků VAVPI 405 405

Frim fakultní 318

celkem 460 460 3 608 60 54 0 318 3 236

F Z S FZS

1472 FZS - Reko obj. VH 13 - okna, dvere 2. etapa 973 973 -30

1464 Rekonstrukce budovy Velká Hradební 15 (hrazena částečně z IP) 1 000 47

1401 VH 13 Elektroinstalace 40 39

Frim fakultní -37

celkem 1 973 1 020 1 308 40 9 0 -37 1 336

VK FZS

1483 VK volný výběr - okenní fólie 125 125

1503 VK - Stroj na mytí podlah 0 150 123

Frim součásti

celkem 125 125 9 513 0 0 150 123 9 390

C I C I

Frim součásti 727

celkem 0 0 5 878 0 0 0 727 5 151

REKTORÁT Rektorát

1434 Příspěvek na patenty 440 440

1567 Pasportizace objektů UJEP (moduly) 0 0 1 000 130

1463 Rekonstrukce vodovodní přípojky obj. Hoření (havárie) 720 34

1469 Chlazení objektu MFC Kampus - budova C 0 0 3 200 2 953

1465 REK_Studentské stravovací zařízení 4 657 3 706 661

1570 Přístrojové vybavení 400 320

1571 Osobní automobil 900 821

Frim součásti

celkem 1 160 474 22 356 7 857 6 659 2 300 1 932 13 765

KAMPUS Kampus

1471 Přístupová komunikace z ulice Klíšská 250 231

1475 Doplnění VO v areálu Kampus 500 13

1476 Zabezpečení objektu VIKS (EPS/EZS) 400 245

1479 Úprava komunikačních ploch v okolí budovy FUD 250 11

1460 Rezerva na mimořádné investiční výdaje KAMPUS 700 468

celkem 2 100 968 0 0 0 0 0 0

Mezisoučet 28 680 9 301 92 921 16 452 10 722 2 450 19 515 62 684

S T A V B Y   A   P Ř Í P R A V A   S T A V E B   CELKEM  28 680 9 301

Pokračující akce schválené v předchozích letech (2014)

FRIM společný FRIM součástí - SZNN

F R I M - název zakázky

Stavební Stavební ze SZNN (14xx) Strojní ze SZNN (15xx)
Zůstatek SZNN 

k danému 

měsíci

ROZPOČET FRIM na rok 2015  (tis.Kč vč. DPH)       Čerpání k 30. 11. 2015

Klíč k rozdělení:

Legenda FRIM zakázek

Akce schválené v roce 2015

Nové akce připravené ke schválení
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Čerpání 

stavby 

Čerpání 

stroje 

PF 2 040,5 1 057 3 000 6 097,8 3 426 723 1 948,8

FF 823,5 365 0 1 188,7 10 24 1 154,7

FŽP 23 272,5 1 554 4 011 28 837,5 29 11 729 17 079,5

FSE 1 571,5 677 0 2 248,4 0 0 2 248,4

FUD 1 022,5 851 0 1 873,9 379 746 748,9

PřF 3 690,0 2 392 2 000 8 082,2 156 2 982 4 944,2

SKM 1 553,0 256 0 1 809,3 0 128 1 681,3

FVTM 1 804,0 1 792 12 3 608,4 54 318 3 236,4

CI 3 390,0 2 438 50 5 877,9 0 727 5 150,9

FZS 721,0 587 0 1 308,3 9 -37 1 336,3

RE 21 155,5 1 051 150 22 356,1 6 659 1 932 13 765,1

VK 9 310,0 203 0 9 512,7 0 123 9 389,7

VYC 0,0 0 120 120,0 0 120 0,0

CELKEM 70 354,0 13 224 9 343 92 921,2 10 722,0 19 515,0 62 684,2

Změny FRIM 2015

PF 3 000,0 Zápůjčka od FŽP

FŽP 500,0 Vratka od FVTM

-3 000,0 Zápůjčka PF

600,0 Vratka spoluúčasti FF

500,0 Vratka z VaVpI FVTM

5 411,0 Převod z HV

4 011,0 součet

PřF 2 000,0 Převod z HV

FVTM -500,0 Vratka FŽP

18,0 Převod z projektu

494,0 Převod z HV

12,0 součet

CI 50,0 Převod z HV

RE 150,0 Převod z HV

ZŮSTATEKSOUČÁST

Zůstatek 

FRIM k 31. 12. 

2014

Příděl SZNN dle 

klíče 2015

Ostatní 

tvorba 

FRIMu (z 

HV)  a 

převody 

2014/2015

K čerpání pro 

rok 2015

SZNN 2015
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Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen[40]. 

 

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

Sofie Žárská a Blanka Skočilasová. 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen[41]. 

 

Ad 4) Předseda senátu přednesl připomínky k Jednacímu a Volební řádu AS FVTM. 

 

Návrh usnesení [42]: „Akademický senát Fakulty výrobních technologií a managementu 

schvaluje doplněný Jednací řád Akademického senátu FVTM UJEP v Ústí nad Labem.“ 
 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 

Návrh byl schválen[42]. 

 
 
Návrh usnesení [43]: „Akademický senát Fakulty výrobních technologií a managementu 

schvaluje doplněný Volební řád Akademického senátu FVTM UJEP v Ústí nad Labem.“ 
 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen[43]. 

 

Ad 5) Senátor Jaromír Cais informoval o průběhu doplňovacích voleb do SK AS FVTM z 

důvodu vzdání se mandátu senátorky Semerádové. Bylo vydáno 86 hlasovacích lístků (83 

platné; 3 neplatné). Zatím nebyla podána stížnost, když to tak zůstane i nadále, můžeme volby 

považovat za platné. Novým senátorem AS FVTM byl zvolen Ing. Pavel Kraus. 

Senát bere na vědomí. 

 

Ad 6) Proděkan pro vědu Josef Soukup předložil Akademickému senátu FVTM Podmínky 

přijetí k doktorskému studiu na FVTM pro r. 2017/2018, které schválila OR FVTM dne 24. 

11. 2016. 

 

Návrh usnesení [44]: „Akademický senát Fakulty výrobních technologií a managementu 

schvaluje: „PODMÍNKY PŘIJETÍ K DOKTORSKÉMU STUDIU NA FAKULTĚ 

VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ 

V ÚSTÍ NAD LABEM PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018“.“ 
 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen[44]. 

 

Ad 7) Děkan Štefan Michna informoval o čerpání rozpočtu FVTM (viz příloha č. 1a, 1b).  

Bylo vyplaceno FSE za výuku v zimním semestru 254 000,-Kč. Čerpání FRIM FVTM bylo 

posunuto do prvního pololetí roku 2017 na rekonstrukci dílen Za Válcovnou.  

Senát bere na vědomí. 

 
Ad 8) 

a) Senátor Jaromír Cais podal informace z Rady vysokých škol. (Stipendia by měla být 

navýšena na dvojnásobek. Špatná komunikace mezi Radou VŠ a ministerstvem školství.  

Zpoždění projektů OP 3V. Novela autorského zákona podle, které bychom měli platit 

paušální poplatek za každou kopírku ve výši 400,-Kč.) 

Senát bere na vědomí. 
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b) Děkan Štefan Michna přednesl problematiku názvu fakulty. Navrhl postup, vyhlásit 

aktivitu pro návrhy názvů, které se budou odevzdávat na děkanátu fakulty. Dále by se vybralo 

cca 10 návrhů, ze kterého by se utvořila anketa, a z této ankety by se vybraly první tři názvy, 

pro které by se hlasovalo.  

Děkan vyjádřil svůj názor, že je pro jednoduchý název, dvou slovní (př.: Technická fakulta, 

Strojní fakulta). 

 

Proběhla diskuze, kdy proděkan pro vědu Josef Soukup vznesl svůj názor, přiklání se ke 

změně názvu. Předseda senátu Jan Mádl upozornil na úskalí změny názvu. Dále rozhodl, že 

tomuto tématu se bude věnovat senát na dalším zasedání. 

Senát bere na vědomí. 

 

Ad 9) Předseda senátu Jan Mádl poděkoval přítomným za účast. Dále bylo konstatováno, 

že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 40 až č. 44.  

 

Zapsala: Šárka Fockeová, v. r.  

Ověřili: Blanka Skočilasová, v. r.  

 Sofie Žárská, v. r. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 20. prosince 2016 

 

 

 

        prof. Ing. Jan Mádl, CSc. 

předseda Akademického senátu FVTM UJEP 

 

 

Příloha č. 1 a, b Přehled čerpání 

Příloha č. 2 Podmínky přijetí k doktorskému studiu na FVTM pro r. 2017/2018 

Příloha č. 3 Jednací řád AS FVTM 

Příloha č. 4 Volební řád AS FVTM 

 


