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Zápis ze 14. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 
 
Datum konání: 1. 7. 2011 
Přítomni: p. Lukáš Hanzlík, Mgr. Irena Hralová, doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D.,  
PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Ing. Blanka Skočilasová, doc. Ing. Josef Soukup, CSc.,  
ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil. 
Omluveni: Ing. Luděk Růžička 
Neomluveni: sl. Petra Mrnková 
Zapisovatelé: sl. Romana Kuklíková 
Hosté: Mgr. Jan Černý, Ing. Tomáš Hrala, PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. 
 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Kontrola usnesení z minulého zasedání AS FVTM UJEP 

5. Kontrola zápisu z posledního zasedání AS FVTM UJEP 

6. Ekonomické záležitosti 

7. Schválení podmínek přijetí k doktorskému studiu na FVTM UJEP pro akademický rok 

2011/2012 

8. Různé 

9. Závěr 

 
 
Ad 1) V 8 hodin konstatoval předseda AS Milan Zamrazil, že na zasedání se v předepsaný čas 
dostavili pouze 4 členové a senát tudíž není usnášeníschopný. V 8:04 hodin dorazil 5. člen  
AS FVTM a senát se stal tudíž usnášeníschopným a zasedání tak mohlo být zahájeno. 
 
Ad 2) Předseda AS Milan Zamrazil předložil ke schválení shora uvedený návrh programu 
jednání.  
 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 Program jednání byl schválen [73]. 
 
 
Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM:  
Mgr. Irena Hralová a Ing. Blanka Skočilasová. 



 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [74]. 
 
Ad 4) Předseda AS Milan Zamrazil konstatoval, že usnesení č. 68 ze zápisu AS FVTM  
ze dne 24. 5. 2011 zatím nebylo splněno. Tento bod bude projednán na dnešním zasedání  
a opatření k tomuto tématu bude řešeno v bodě ad 6). 
 
Ad 5) Předseda AS Milan Zamrazil informoval, že zápisy z minulých dvou zasedání  
AS FVTM, konaných v úterý 24. 5. a v pátek 27. 5. 2011, byly předány in natura všem 
členům senátu a byly zároveň vyvěšeny na úřední desce i na www stránkách senátu. 
 
Ad 6) Tajemník Mgr. Jan Černý informoval přítomné o čerpání jednotlivých položek 
rozpočtu. Uvedl, že porada tajemníků s kvestorkou byla zrušena kvůli plánovaným 
dovoleným. V čerpání za leden-květen 2011 byly provedeny 3 rozpočtové změny. První 
změnou byla vnitřní úprava – refundace za výuku pracovníků FVTM na FUD, druhou 
úpravou byla přiznaná stipendia a třetí úpravou byl příspěvek na projekt CEEPUS. Veškeré 
úpravy byly zahrnuty do čerpání rozpočtu a tajemník je rozeslal členům senátu 
s upozorněním, že se jedná o rozpočet bez zapojení provozních prostředků a bez výpůjčky  
od PF. Tajemník informoval, že přehled FRIM byl zaslán dodatečně a tudíž jej rozešle 
senátorům po skončení zasedání, dále uvedl, že ze společného FRIMu získala FVTM finance  
na rekonstrukci záchodů v budově Na Okraji a rekonstrukci středu podkroví budovy  
H v kampusu. Ze společného FRIMu je také hrazena spoluúčast na zateplení budovy Na 
Okraji.  
Finance z fakultního FRIMu budou využity tak, jak bylo původně schváleno (zakoupen 
soustruh do laboratoří budovy H a umoření poslední splátky laboratoří NDT od firmy 
OLYMPUS). 
 

Tajemník Mgr. Jan Černý rozpracoval výkaz zisků a ztrát a zaslal jej všem členům AS 
FVTM a zároveň vysvětlil přítomným jednotlivé položky ve výkazech. 
 

Vedoucí katedry doc. Ing. Štefan Michna, PhD. se dotázal, kolik nás stojí veškerá 
údržba služebních aut (opravy, pohonné hmoty, …). Dále navrhl, aby děkan fakulty připravil 
systematizaci míst a opatření při vyplácení odměn z projektů EU. Upozornil, že když 
zvládneme mít ke konci roku vyrovnaný rozpočet, mohlo by vedení UJEP získat domnění,  
že jsme ušetřili i bez finanční pomoci a tudíž již do dalších let žádné nepotřebujeme. 
 

Vedoucí katedry doc. Ing. Josef Soukup, CSc., potvrdil, že na mzdových prostředcích 
jako největší část rozpočtu se ušetřit musí. Dále nesouhlasí s tvrzením, že zaměstnanci 
s titulem Ph.D. vědí více a mají tudíž lepší výsledky ve výzkumu než zaměstnanci bez titulu 
Ph.D. Upozornil, že je nesmyslné připravovat optimalizaci pracovních míst, když je v běhu 
optimalizace předmětů. Dále uvedl, že úroveň výuky na základních a středních školách  
se bohužel snižuje a tím klesá, jak úroveň absolventů naší fakulty, tak i úroveň pracovníků  
ve firmách, kam absolventi nastupují. Dodal, že úroveň maturit byly lepší v 60. letech,  
kdy byly maturity dosti náročné na rozdíl od dnešních maturit. 
 

Ing. Blanka Skočilasová souhlasí se systematizací platů, ale uvedla, že se před tímto 
krokem musí připravit a realizovat systematizace míst, přičemž musí být nastavena jednotná 
pravidla hodnocení vzdělání a praxe. 
 

Tajemník Mgr. Jan Černý uvedl, že mzdové třídy nebo skupiny jsou vypracovávány 
dle platného vysokoškolského zákona, který umožňuje univerzitám a fakultám vytvoření 
vlastních mzdových předpisů. Souhlasí s tím, že by fakulta mohla zakončit rok s mírně 
deficitním rozpočtem, abychom poukázali na naši tíživou finanční situaci. Připraví a zašle 
senátorům analýzu provozu služebních aut a dalších financí vynaložených na jejich opravy. 



Uvedl, že rezervy do dalších let nemáme žádné. Informoval, že na kolegiu rektora byla 
předložena tabulka financovaných studentů v akademickém roce 2011/2012 pro všechny 
součásti UJEP a tím by měl být zajištěn nárůst studentů na FVTM. Upozornil, že i přes 
slíbený nárůst studentů od vedení UJEP může MŠMT pro rok 2012 změnit strategii vyplácení 
a financování studentů (výše dotace za studenta nebo absolventa, atd.). 
 

Vedoucí katedry doc. Ing. Josef Soukup, CSc., upozornil, že je nutné vypracovat 
rozpočet tak, abychom byly schopni ušetřit nějaké finance do dalších let. 
 

Vedoucí katedry doc. Ing. Štefan Michna, PhD., se dotázal, kolik platí uchazeči  
za přihlášku ke studiu. Proděkan pro studium PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D., uvedl,  
že správní poplatek je ve výši 510,- Kč za písemnou a 410,- Kč za elektronickou přihlášku  
a studenti studující déle než standardní dobu studia tak platí poplatky za tuto dobu. (poplatky 
se převádí do stipendijního fondu) 
 

Předseda AS Milan Zamrazil doporučuje vzít předběžnou informaci o komplexní 
analýze fakultního hospodaření na vědomí s tím, že v dalších obdobích bude zvýšena kontrola 
položek rozpočtu. Dále doporučuje děkanovi, aby do další fáze analýzy zahrnul reálnou vizi 
do budoucna a předal senátorům návrh konkrétních opatření, na jejíchž základech  
se uskuteční předmětový i personální audit fakulty. 
 

Vedoucí katedry doc. Ing. Štefan Michna, PhD., navrhl, aby se pokračovalo  
v systematizaci studijních oborů, abychom neměli zbytečně moc předmětů a tím i přebytek 
vyučujících s malým počtem vyučovaných hodin. 
 

Předseda Milan Zamrazil uvedl, že nejprve musí být analýza předložena k diskuzi  
a projednání senátem FVTM a poté bude navržen postup při řešení snížení schodku rozpočtu 
a dalších výdajů. Tajemník Mgr. Jan Černý předá závěry analýzy v rozsahu 40 stran pro 
každý analytický účet a dopracovaný rozpočet provozu služebních aut a na konci celé analýza 
pak představí návrh bodů, jak uspořit rozpočet a tím snížit jeho schodek. Na základě této 
analýzy a vzniklých navržených opatření vypracuje děkan personální a předmětovou strategii, 
kterou pak představí senátu na dalším následujícím zasedání. 
 

Vedoucí katedry doc. Ing. Štefan Michna, PhD., upozornil přítomné, že řešení úprav 
předmětů, velikosti úvazků a počtu vyučujících není pravomocí senátu a ani v jeho 
kompetenci. 
 

Předseda AS Milan Zamrazil navrhl, aby byla analýza děkanem předložena na říjnové 
schůzi jako první krok rozpočtových opatření. Po schválení analýzy senátory AS FVTM bude 
jako druhý krok následovat spolupráce děkana a senátu pro vytvoření vize do dalších let. 
 Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [75]. 
 

Vedoucí katedry doc. Ing. Štefan Michna, PhD., podal protinávrh z důvodu 
nepříslušnosti senátu tuto problematiku řešit a rozhodovat.  
 Hlasování: pro 1, proti 5, zdržel se 1 
 Návrh nebyl schválen [76].  

 
Vedoucí katedry doc. Ing. Štefan Michna, PhD., poté upozornil, že dvě právě 

schválená senátní usnesení odporují zákonu o VŠ. 
 
Ad 7) Proděkan PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D., přednesl návrh dokumentu „Podmínky 
přijetí k doktorskému studiu na FVTM UJEP pro akademický rok 2011/2012“ pro přijetí 
v únoru 2012. Podmínky pro nástup do studia v dalších termínech budou upraveny. Uvedl,  



že budou přijati pouze uchazeči navazujícího studia s technickým nebo přírodovědným 
zaměřením a pro přijetí do studia bude přihlíženo na předměty v posledním roce studia nebo 
předměty ze SZZ. 
 

Předseda AS Milan Zamrazil uvedl, že směr a přijetí dle technického  
a přírodovědného zaměření bylo do podmínek doplněno nově. 
 

Proděkan PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. uvedl, že dodatek „přijetí dle technického  
a přírodovědného zaměření“ je pouze na rozhodnutí oborové rady FVTM, a navrhl schválení 
prezentovaných podmínek. 
 
 Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [77]. 
 
Ad 8) Vedoucí katedry doc. Ing. Josef Soukup, CSc., se dotázal, zda sl. Mrnková zůstane 
členkou senátu FVTM, když nebyla na posledních 2 zasedáních a zřejmě jí bude kvůli 
nesplněným zkouškám ukončeno studium. Předseda AS Milan Zamrazil uvedl, že tento 
problém bude vyřešen v září 2011. 
 

Vedoucí katedry doc. Ing. Štefan Michna, PhD., vyslovil názor, že některé fakultní 
směrnice a předpisy byly na fakultě vydány v rozporu se zněním vysokoškolského zákona 
(např. směrnice děkana – Organizační řád). 
 
 
Ad 9) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení  
č. 73 až č. 77. Příští zasedání AS FVTM: bude konáno ve středu 24. 8. 2011 od 12 hodin 
v budově děkanátu FVTM. 
 
 
Zapsala: Romana Kuklíková 
 
Ověřili: Mgr. Irena Hralová 
 

 Ing. Blanka Skočilasová 
 
 
V Ústí nad Labem dne 1. 7. 2011 
 
 
 
 

Milan Zamrazil   
předseda Akademického senátu FVTM UJEP 


