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Zápis ze 4. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  
a managementu UJEP 

 
Datum konání: 2. 9. 2010 
Přítomni: Lukáš Hanzlík, doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D., PhDr. Jan Novotný, Ph.D.,  
Ing. Blanka Skočilasová, doc. Ing. Josef Soukup, CSc., ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil. 
Omluveni: Mgr. Irena Hralová, Ing. Luděk Růžička 
Neomluveni: sl. Petra Mrnková 
Zapisovatelka: sl. Romana Kuklíková 
Hosté: Mgr. Jan Černý, prof. Dr. Ing. František Holešovský, 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. Úpravy směrnice děkana č. 4/2010 (Organizační řád Fakulty výrobních technologií  

a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně) 
8. Různé 
9. Závěr 

 
 
Ad 1) Zasedání přesně v 8 hodin v budově děkanátu FVTM zahájil a řídil předseda AS Milan 
Zamrazil. Konstatoval, že jsou zatím přítomni jen 3 členové akademického senátu a senát 
tudíž není usnášení schopný. Do 08:04 hod se dostavili další členové akademického senátu a 
teprve poté se senát stal usnášení schopným. 
 
Ad 2) Předseda AS Milan Zamrazil předložil shora uvedený program jednání, ze kterého byl 
po domluvě přítomných členů vyřazen bod 8 Různé, protože do něj nikdo nepřihlásil žádný 
příspěvek. 
 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 Program jednání byl schválen [27]. 
 
Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM:  
Ing. Blanka Skočilasová, PhDr. Jan Novotný, Ph.D. 
 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [28]. 
 
Ad 4+5) Předseda AS Milan Zamrazil informoval, že zápis z minulého zasedání senátu nebyl 
zatím publikován z důvodu nezastižení ověřovatelky zápisu P. Mrnkové. Dále uvedl, že zápis 
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z minulého zasedání senátu má pouze tuto formální vadu, ale jinak je snad po věcné stránce 
v pořádku. Nikdo proti obsahu zápisu nevznesl žádnou námitku. 
 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 Obsah zápisu byl schválen [29]. 
 
Ad 6) AS vzal na vědomí zprávu tajemníka Mgr. Jana Černého o hospodaření FVTM, čerpání 
jednotlivých částí rozpočtu z období 01-07/2010. Na návrh doc. Ing. Josefa Soukupa, CSc., 
AS doporučuje investovat nevyužité finance (cca 2 miliony Kč) na rekonstrukci záchodů 
v budově děkanátu FVTM, které jsou nyní v dezolátním stavu. 
 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [30]. 
 
 Ing. Blanka Skočilasová dále navrhla zvážit využití event. přebývajících finančních 
prostředků na vytvoření lepšího zázemí pro studenty v suterénu budovy děkanátu fakulty. 
 
Ad 7) Doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D. rozeslal členům senátu návrh na aktualizaci a úpravu 
směrnice děkana č. 4/2010 (Organizační řád Fakulty výrobních technologií a managementu 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně). Předseda AS Milan Zamrazil vysvětlil, že tato 
směrnice děkana není vnitřním předpisem fakulty a tudíž nepodléhá schvalovacímu procesu 
podle ZVŠ; přesto vzhledem k jejímu významu je nezbytné, aby se jejím zněním zabýval 
akademický senát fakulty. Navrhl, že společně s doc. Ing. Štefanem Michnou, Ph.D.,  
a děkanem fakulty prof. Dr. Ing. Františkem Holešovským upraví směrnici děkana dle návrhu 
doc. Ing. Štefana Michny, Ph.D., do paragrafovaného znění před vydáním její oficiální 
novelizace, a doporučil, aby senátoři tento návrh akceptovali jako úvodní teze. 
 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [31]. 
 
 Navzdory předcházejícímu vypuštění bodu 8 – Různé z programu senátního jednání se 
nyní ukázalo, že je třeba projednat ještě některé další záležitosti; uvedený bod byl proto do 
programu zasedání vrácen. 
 
Ad 8) PhDr. Jan Novotný, Ph.D. požádal o určení postupu pro získání většího počtu bodů 
v systému RIV, díky kterému by fakulta mohla být úspěšnější a lépe hodnocena. 
 
 Prof. Dr. Ing. František Holešovský informoval o zdržení podpisu smlouvy projektu 
OP VK 2.2 (Inovace studijních programů na Fakultě výrobních technologií a managementu). 
Smlouva k projektu OP VK byla na MŠMT odeslána v období, kdy se po volbách měnilo 
složení vlády a nový ministr školství potřebuje na prostudování projektu určitou dobu. 
 
Ad 9) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 27 až 31. 
Příští zasedání AS: v týdnu od 4. do 8. 10. 2010 v budově děkanátu FVTM, datum a čas 
zasedání bude upřesněn v pozvánce. 
 
Zapsala: Romana Kuklíková, v. r. 
Ověřili: Ing. Blanka Skočilasová, v. r. 
 PhDr. Jan Novotný, Ph.D., v. r. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 2. 9. 2010 
 

Milan Zamrazil, v. r.   
předseda Akademického senátu FVTM UJEP 


