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

Akademický senát 
funkční období 2010 – 2013 

 
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 ze 18. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 
 
Datum konání: 1. 12. 2011 
Přítomni: p. Lukáš Hanzlík, Mgr. Irena Hralová, Doc. Ing. Štefan Michna, PhD., PhDr. Jan 
Novotný, Ph.D., Ing. Luděk Růžička, Ing. Blanka Skočilasová 
Omluveni: Doc. Ing. Josef Soukup, CSc., ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil 
Neomluveni: sl. Petra Mrnková 
Zapisovatelka: sl. Romana Kuklíková 
Hosté: Mgr. Jan Černý, prof. Dr. Ing. František Holešovský, 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. Různé 
8. Závěr 

 
Ad 1) Zasedání ve 14 hodin v budově děkanátu FVTM zahájil a dále řídil místopředseda 
senátu Luděk Růžička. Konstatoval, že je přítomno celkem 6 z devíti členů senátu a plénum  
AS FVTM je tudíž usnášení schopné. 
 
Ad 2) Místopředseda senátu Luděk Růžička předložil shora uvedený program jednání, do 
kterého do bodu Různé doplnil A) návrh změny čerpání FRIM FVTM, B) informace ze 
zasedání AS UJEP a C) ukončení mandátu senátorky Petry Mrnkové. 
 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 Program jednání byl schválen [89]. 
 
 
Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM: senátoři Jan 
Novotný a Lukáš Hanzlík. 
 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [90]. 
 
Ad 4) Místopředseda senátu Luděk Růžička konstatoval, že z důvodu absence předsedy 
senátu Milana Zamrazila je přeložena kontrola a schválení STATUTu FVTM na první 
zasedání v roce 2012 a to na čtvrtek 5. 1. 2012 od 13 hodin. Dále místopředseda uvedl, že na 
dnešním jednání bude vyřešena otázka ukončení mandátu senátorky Petry Mrnkové. 
 

Tento obrázek nyní nelze zobrazit.



Ad 5) Místopředseda senátu Luděk Růžička informoval, že zápis z minulého zasedání AS 
FVTM, konaného 27. 10. 2011, byl upraven, předán in natura všem členům senátu a bude 
vyvěšen na úřední desce i na www stránkách senátu. 
 
Ad 6) Tajemník Jan Černý seznámil přítomné s tabulkami čerpání rozpočtu za leden až říjen 
2011. Informoval o čerpání projektů a grantů – GA ČR (bude dočerpán); typ akce 15 (IGA) 
(Ing. Svoboda, Ing. Skočilasová, Ing. Novák, Ing. Faltýnová – do konce 12/2011 bude 
vyčerpáno); typ akce 16 (11/2011 vyplacena odměna Mgr. Břehovskému ve výši 15.000,- za 
ukončené Dr. studium); typ akce 31 (OPVK 2.2 – uznána 2. monitorovací zpráva); fond 
odměn (máme ve výši 12.400,- Kč); FRIM (uhrazena spoluúčast na zateplení, reko WC 
budovy Na Okraji dokončeno a ušetřeno 286.000,- Kč, které budou využity na další akce; 
vypsáno VŘ na rekonstrukci střední části podkroví budovy H); SZNN (stroje a zařízení 
nezařazené do nákladů) – uhrazena poslední splátka firmě OLYMPUS za laboratoř NDT, 
zůstatek ve výši 620.000,- Kč. Dodal, že zatím stále nebyla využita zápůjčka od PF a ani 
nebyl využit fond provozních prostředků (FPP). 
 Senát vzal zprávu na vědomí. 
 
 Senátor Štefan Michna uvedl, že byl pro rok 2012 schválen decentralizovaný projekt 
na podporu technických předmětů v celkové výši 890.000,- Kč. 
 
 Senátor Lukáš Hanzlík požádal tajemníka Jana Černého o zaslání projektové 
dokumentace k rekonstrukci WC v budově Na Okraji. 
 
Ad 7 A) Děkan František Holešovský požádal o schválení změny čerpání rozpočtu FRIM. 
Uvedl, že byla skrze patentovou kancelář Ing. Kratochvíla podána žádost o patentový vzor. 
Patentové vzory nelze uhradit z prostředků GA ČR, a proto musí být hrazeno z prostředků 
FRIM.  
 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [91]. 
 
 Senátorka Irena Hralová v souvislosti s tímto jednacím bodem připomněla, že všechny 
podklady k jednání akademického senátu musí být předkládány včas, tj. minimálně  
5 pracovních dní před zasedáním. 
 
 Senátor Štefan Michna uvedl, že postup při podávání a financování patentů pro UJEP 
by mělo zařizovat oddělení vědy UJEP. Doporučil, aby tento návrh byl předložen proděkanem 
pro vědu a výzkum na poradě s prorektorkou prof. Jílkovou. 
 
Ad 7 B) Senátorka Blanka Skočilasová informovala o zasedání AS UJEP, které se konalo dne 
30. 11. 2011. Na zasedání byli senátoři požádáni o posouzení věcného záměru zákona o VŠ. 
Na zasedání AS UJEP se přítomní senátoři shodli, že bude otázka zákona o VŠ řešena na 
speciálním zasedání konaném v únoru 2012. Dále senátorka uvedla, že při řešení otázky 
zřízení centra právních studií, senátoři a senátorky z řad studentů opustili jednání a hlasovalo 
o této problematice pouze 20 členů AS UJEP (20 hlasujících – 7 pro, 10 proti, 3 zdrželi se 
hlasování). 
 Senát vzal zprávu na vědomí. 
 
Ad 7 C) Proděkan Jaroslav Zukerstein uvedl, že z důvodu nesplnění podmínek pro zápis do 
vyššího ročníku studia bylo senátorce Petře Mrnkové ukončeno studium. Pokud se senátorka 
do 30 pracovních dnů od doručení rozhodnutí neodvolá, bude poté vyřazena ze studia. 
 
Usnesení [92]: Místopředseda Luděk Růžička navrhuje, aby z důvodu nepřetržité a 
neomluvitelné absence, se senátorce Petře Mrnkové ukončil mandát v Akademickém senátu 
Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP v Ústí nad Labem, a to podle ustanovení 



čl. 4, bodu 12 e) Volebního a jednacího řádu Akademického senátu FVTM UJEP. 
 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [92]. 
 
 Místopředseda senátu Luděk Růžička poté uvedl, že první v pořadí náhradníků do 
senátní komory studentů AS FVTM je kolega Martin Svoboda, který bude osloven s nabídkou 
mandátu v AS FVTM. 
 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [93]. 
 
 Senátor Jan Novotný se dotázal, zda by nebylo výhodné jmenovat ekonomickou 
komisi při AS FVTM, která by se zabývala finančními záležitostmi fakulty (rozpočtové 
změny, čerpání rozpočtu, atd.) a informovala by senátory AS FVTM pouze o důležitých 
finančních operacích. 
 
 Přítomní senátoři se dohodli na ustanovení ekonomické komise, jehož řešení bude 
projednáno na zasedání AS FVTM v roce 2012 i s novým členem senátní komory studentů 
Martinem Svobodou. 
 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [94]. 
 
 Děkan František Holešovský informoval o jednání s poslanci, na kterém byla řešena 
otázka prostorového zabezpečení fakulty a z nějž vyšla 2 řešení. První řešení nabízí využití 
budovy SŠ na Stříbrníkách a druhé řešení, na které musí FVTM připravit záměr a nechat 
vypracovat projektovou dokumentaci, je výstavba nové budovy vedle budovy H. Nová 
budova by byla propojena s budovou H, do které se přestěhují budovy Na Okraji i Za 
Válcovnou. Děkan uvedl, že jednání s rektorem ohledně výstavby nové budovy se bude konat 
v 1. polovině ledna 2012, na kterém bude představen návrh budovy. 
 
 Ad 8) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení  
č. 89 až č. 94. Příští zasedání AS FVTM bude konáno ve čtvrtek 5. ledna 2012 od 13 hodin 
v budově děkanátu FVTM. 
 
Zapsala: Romana Kuklíková, v. r. 

Ověřili: Jan Novotný, v. r. 

 Lukáš Hanzlík, v. r. 

 
V Ústí nad Labem dne 1. 12. 2011 
 

Luděk Růžička, v. r.    
místopředseda Akademického senátu FVTM UJEP 


