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Zápis z 32. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 

 
Datum konání: 15. 1. 2013 

Přítomni: Ing. Jaromír Cais, Bc. Lukáš Hanzlík, Mgr. Irena Hralová, doc. Ing. Štefan 

Michna, PhD., Ing. Luděk Růžička, Ing. Blanka Skočilasová, doc. Ing. Josef Soukup, CSc., 

ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil, PhDr. Jan Novotný, Ph.D., 

Zapisovatelka: p. Zuzana Albrechtová 

Hosté: prof. Dr. Ing. František Holešovský, Mgr. Jan Černý, Ing. Milan Dian, 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 zápisů z posledního zasedání AS FVTM UJEP 

6. Vyhlášení voleb do AS FVTM 

7. Zpráva děkana a proděkana pro studium o průběhu odstraňování výuky technické 

výchovy ze studijního programu FVTM 

8. Zpráva děkana FVTM o jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy 

9. Ekonomické záležitosti 

10. Podmínky přijetí k doktorskému studiu na FVTM pro akademický rok 2013/2014 

11. Čerpání FRIM 

12. Různé  

13. Závěr 

 

Ad 1) Zasedání v 8:00 hodin v budově děkanátu FVTM zahájil a dále řídil předseda senátu 

Milan Zamrazil. Konstatoval, že je přítomno všech devět členů AS FVTM a senát je tudíž 

schopný usnášení. 

  

Ad 2) Předseda senátu Milan Zamrazil předložil ke schválení shora uvedený návrh programu 

jednání.  

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Program jednání byl schválen [156]. 
 

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

Jaromír Cais, Blanka Skočilasová. 

  

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen [157]. 

 

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


Ad 4) Předseda senátu Milan Zamrazil konstatoval, že všechna předcházející usnesení AS 

FVTM byla splněna.  

 

Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 

 

Ad 5) Předseda senátu Milan Zamrazil informoval, že zápis z minulého zasedání AS FVTM, 

konaného 27. 11. 2012, byl upraven, předán in natura všem členům senátu a bude vyvěšen na 

úřední desce i na internetových stránkách. 

 

Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 

 

Ad 6) Předseda senátu Milan Zamrazil v návaznosti na minulé zasedání senátu přednesl a 

okomentoval návrh harmonogramu voleb, s nímž už senátory předběžně seznámil emailem a 

který zní takto:   

 15. 1. 2013 (dnes) – vyhlášení voleb, jmenování volební komise a určení termínu 

k podávání návrhů kandidátů, 

 21. 1. – 22. 2. 2013 – podávání návrhů kandidátů předsedovi volební komise, 

 1. 3. 2013 – zveřejnění podaných návrhů a dalších informací dle čl. 3 odst. 2 VJŘ, 

 21. 3. 2013 a 22. 3. 2013 (čtvrtek a pátek) – volební akt, 

 25. 3. 2013 – vyhlášení a zveřejnění výsledků voleb.  

 

Členové senátu navrhli následující komisi volební komise ve složení: doc. Ing. Štefan 

Michna, PhD. – předseda, Ing. Nataša Náprstková, Ph.D., Ing. Milan Dian, Ph.D., Ing. Ingrid 

Kvapilová, František Klimenda, Ing. Jaromír Cais – náhradník.  

 

Usnesení [158]: AS FVTM vyhlašuje senátní volby a schvaluje předložený časový 

harmonogram voleb a složení volební komise. 

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno [158]. 

 

Ad 7) Z důvodu pracovní vytíženosti proděkana Jaroslava Zukersteina děkan František 

Holešovský informoval senát o průběhu postupného vyřazení zdejší výuky předmětů 

studijního programu Specializace v pedagogice – studijního oboru Technická výchova se 

zaměřením na vzdělávání.  Sdělil, že PřF má 16 studentů přihlášených ke studiu tohoto 

mezifakultně sdíleného programu. Naše akreditace končí v roce 2014, nová akreditace bude 

připravena na PF už bez účasti FVTM; detaily určí již dříve zřízená komise za účasti 

proděkana Jaroslava Zukersteina. Okamžité převedení dosavadní výuky z naší fakulty jinam 

proto není za těchto časových okolností schůdné.  

     Senátor Štefan Michna požaduje zápis z komise nebo písemné vyjádření proděkana 

Jaroslava Zukersteina o průběhu její činnosti. 

  

Usnesení [159]:  Proděkan Jaroslav Zukerstein nechť na příštím zasedání senátu předloží 

zápis o jednání dotyčné mezifakultní komise a podá zprávu o její činnosti. 

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno [159]. 

 

Ad 8) Děkan František. Holešovský seznámil členy senátu s průběhem jednání s ministrem 

školství, mládeže a tělovýchovy Petrem Fialou, kterého se zúčastnil společně s předsedou 

senátu Milanem Zamrazilem v přítomnosti prorektora Vladimíra Švece. Sdělil, že byly 

projednány tyto body: 

  



- Nedostatečný zájem o technické obory a plošné snižování počtu studentů – byla 

nadnesena otázka zavedení předmětu zaměřeného na průmyslovou výrobu a techniku 

na základních školách a gymnáziích například metodickým doporučením MŠMT. Pan 

ministr to nevidí jako možné. Dále byla diskutována otázka plošného snižování počtu 

studentů bez ohledu na potřebnost. MŠMT v trendu bude pokračovat i přes 

proklamace o podpoře technického a přírodovědného vzdělávání. 

- Potřeba zlepšit financování technických oborů – koeficient pro technické obory je 

pouhých 1,65; 

- otázka zvýšení koeficientu technických oborů na 2,0 – 2,25, přerozdělit vnitřně 

finance bez navýšení rozpočtu VŠ. Pan ministr konstatoval, že ani MPO ani svazy 

neprojevili zájem a nepožádali o navýšení. Navýšení údajně proběhlo jen u nových 

oborů (zdravotnictví). Pozn.: Svaz průmyslu si vzal za své vyvolat jednání a docílit 

navýšení koeficientu ve spolupráci s MPO. 

- Problematické financování stávajících studentů technických fakult – nejsou 

financováni všichni studenti. V akad. roce 2011/2012 se to týkalo v součtu asi 1600 

studentů strojních fakult, nezahrnují další technické fakulty, v ak.roce 2012/2013 

nejméně 800 studentů. MŠMT s tím v rámci podpory technických oborů nebude nic 

dělat, v rozpočtu pro tento rok dochází k navýšení základního normativu cca o 5% pro 

všechny. Financování výuky z prostředků získaných z výzkumu je nesprávné, ale není 

zájem o řešení. 

- Příprava a zajištění absolventů v Ústeckém kraji – chybí absolventi strojního 

zaměření, informatika, stavební, elektrotechnika. 

- Řešení: dostavba VTP, cca 11 mil. Kč, otázka VTP – výzkum, doktorské studium 

- Výstavba fakulty, řešení univerzity v současné době. Pan ministr přislíbil částku 11 

mil.Kč na dostavbu budovy H, je nutno zaslat žádost. V otázce výběrového řízení na 

budovu A – Centrum technických a přírodovědných oborů, souhlasí s navýšením 

výběrového řízení na cca 650 mil.Kč (nechá prověřit právní odbor) s tím, že výběrové 

řízení sníží cenu zakázky na přidělenou částku dotace tak, aby se zbylé prostředky 

nevracely. Přesto, pokud by vysoutěžená částka byla vyšší, pokrytí navýšení musí 

garantovat písemně UJEP. 

 

Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 

 

Ad 9) Tajemník Jan Černý seznámil senátory s čerpáním rozpočtu FVTM. V roce 2013 

nebude žádná změna v rozdělování rozpočtu. Senátor Štefan Michna navrhl eventuální 

přebytek převést do FRIMU, dotazoval se na čerpání finančních prostředků na tuzemské 

patenty. Tajemník Jan Černý zdůraznil, že v roce 2013 musí být projekty vyúčtované do 

stanoveného termínu (30. 11.). Pokud nebudou, tak po tomto termínu odmítá provádět 

finanční transakce spojené s projekty.  

 

Ad 10) Proděkan Milan Dian seznámil členy senátu s návrhem podmínek přijetí 

k doktorskému studiu na FVTM pro akademický rok 2013/2014.  

 

Usnesení [160]: AS FVTM po změně termínu přijímacího řízení na 21. 6. 2013 schvaluje 

„Podmínky přijetí k doktorskému studiu na FVTM pro akademický rok 2013/2014“. 

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno [160]. 

 

Ad 11) Proděkan Milan Dian předložil senátu žádost o uvolnění částky 19 412 Kč z kapitoly 

SZNN FRIM FVTM z důvodu přečerpání centralizovaného projektu IRP/2. 

 

Usnesení [161]: AS FVTM schvaluje čerpání prostředků FRIM fakulty částkou 19 412 Kč ke 

krytí přečerpání centralizovaného projektu IRP/2. 



 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno [161]. 

 

Ad 12) V tomto bodě nebyly vzneseny žádné návrhy. 

 

Ad 13) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení  

č. 156 až č. 161. Příští zasedání AS FVTM bude konáno v úterý 26. února 2013 od 8:00 hodin 

v budově děkanátu FVTM. 

 

Zapsala: Zuzana Albrechtová, v. r. 

Ověřili:     Blanka Skočilasová, v. r.              

                  Jaromír Cais, v. r. 

 

V Ústí nad Labem dne 23. 1. 2013     

 

                                                                 Milan Zamrazil   

                                                         předseda Akademického senátu FVTM UJEP 


