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Zápis z 23. mimořádného zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií 

a managementu UJEP 
 
Datum konání: 8. 3. 2012 
Účast: p. Lukáš Hanzlík, Mgr. Irena Hralová, doc. Ing. Štefan Michna, PhD., Ing. Luděk 
Růžička, Ing. Blanka Skočilasová, doc. Ing. Josef Soukup, CSc., JUDr. ThMgr. Milan 
Zamrazil 
Omluven: PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Ing. Martin Svoboda 
Hosté: prof. Dr. Ing. František Holešovský, PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. 
Zapisovatelka: sl. Romana Kuklíková 
 
Program jednání: 
 

1. Návrh rozpočtu FVTM UJEP na rok 2012 
 
Ad 1) Mimořádné zasedání akademického senátu ve 12 hodin zahájil a dále řídil jeho 
předseda Milan Zamrazil.  
  
 Členové akademického senátu se podrobně seznámili s předlohou rozpočtového 
příjmu (dotace) FVTM pro rok 2012, a to jednak ve verzi, sestavené podle metodiky MŠMT, 
a jednak ve verzi následující, dodatečně upravené rektorátem UJEP, která je bezmála o 5 mil. 
Kč nižší, což představuje redukci skoro o pětinu. Navíc je tato snížená dotace o další skoro 
půlmilión menší než dotace loňská, kdy fakulta dodržela rozpočtové výdaje jen při vyčerpání 
všech svých rezerv a za cenu drastických personálních a dalších provozních úspor, které už 
nelze podruhé opakovat. 
 
 Po projednání celé záležitosti a ostré kritice současného způsobu ekonomického řízení 
univerzity bylo přijato usnesení [120]: Akademický senát FVTM zásadně nesouhlasí 
s návrhem rozpočtové dotace pro rok 2012 v podobě, která mu byla předložena, činí 
21.896.000,- Kč a je o 4.528.000,- Kč nižší než peněžní částka, vypočtená podle metodiky 
MŠMT ve výši 26.424.000,- Kč. Konstatuje, že vedením UJEP redukovaná dotace ani zdaleka 
nepokrývá letošní nezbytné fakultní výdaje, nebere v úvahu důsledky loňských tvrdých úspor 
a ani v nejmenším nerespektuje rozvojové záměry fakulty. Akademický senát proto ukládá 
děkanovi FVTM, aby nechal sestavit takový fakultní rozpočet, v jehož příjmové části bude 
počítáno s dotační částkou 26.426.000,- Kč, stanovenou dle ministerských hodnotících 
kritérií. Takto sestavený rozpočet pak nechť děkan předloží akademickému senátu FVTM ke 
schválení; s jiným rozpočtem senát nevysloví souhlas. 

 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh usnesení byl schválen [120]. 



Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 120. 
Příští zasedání AS FVTM bude konáno 20. února 2012 od 8:00 hod. v budově děkanátu 
FVTM. 
 
 
Zapsala: Romana Kuklíková, v. r.  
 
Ověřili: Blanka Skočilasová, v. r.  
  Josef Soukup, v. r.  
 
V Ústí nad Labem dne 8. 3. 2012 
 

Milan Zamrazil 
předseda Akademického senátu FVTM 


