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Zápis z 11. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  
a managementu UJEP 

 
Datum konání: 19. 4. 2011 
Přítomni: p. Lukáš Hanzlík, Mgr. Irena Hralová, doc. Ing. Štefan Michna, PhD.,  
sl. Petra Mrnková, Ing. Luděk Růžička, Ing. Blanka Skočilasová, doc. Ing. Josef Soukup, 
CSc., ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil. 
Omluveni: PhDr. Jan Novotný, Ph.D. 
Neomluveni: nikdo 
Zapisovatelka: sl. Romana Kuklíková 
Hosté: prof. Dr. Ing. František Holešovský, Ing. Tomáš Hrala, Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D., 
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. Různé 
7. Závěr 

 
 
Ad 1) Zasedání v 10:30 hodin v budově děkanátu FVTM zahájil a dále řídil předseda AS 
Milan Zamrazil. Konstatoval, že je přítomno celkem 8 členů akademického senátu a senát je 
tudíž usnášení schopný. 
 
Ad 2) Předseda AS Milan Zamrazil předložil shora uvedený program jednání, do kterého byly 
doplněny následující body: 

a. Průběh schvalování VJŘ AS FVTM UJEP 
b. Zpráva senátní komise pro volbu kandidáta na příštího děkana 
c. Průběh přijímacího řízení 

 Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 Program jednání byl schválen [62]. 
 
Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM:  
Mgr. Irena Hralová a Lukáš Hanzlík. 
 Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [63]. 
 

Tento obrázek nyní nelze zobrazit.

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


Ad 4), 5) Předseda AS Milan Zamrazil konstatoval, že z důvodu pozdního předání minulého 
zápisu z 22. 3. 2011 in natura všem senátorům - i když zápis byl zveřejněn na úřední desce -. 
bude kontrola usnesení z minulého zasedání ponechána na příští zasedání. 
  
Ad 6) 

a. Průběh schvalování VJŘ AS FVTM UJEP 
Děkan prof. Dr. Ing. František Holešovský a členka univerzitního senátu Ing. Blanka 
Skočilasová seznámili přítomné s úpravami textu, které uskutečnil a poté schválil AS UJEP. 
Jde o opětovné zavedení institutu náhradníků senátorů, který jsme záměrně vypustili, což 
nijak nekoliduje se ZVŠ. 
 
S touto direktivní úpravou fakultní koncepce VJŘ AS FVTM nesouhlasí a navíc má 
pochybnosti ohledně způsobu jejího projednání a odhlasování v AS UJEP. Navzdory tomu ale 
přijal kompromisní návrh doc. Ing. Štefana Michny, PhD., aby takto upravený a schválený 
VJŘ byl nyní využit pro nejbližší volbu děkana a teprve následně aby bylo znovu požádáno 
o schválení původního fakultního znění. 
 
Navrženo usnesení: AS FVTM bere na vědomí zprávu děkana, že VJŘ AS FVTM byl 
schválen v upraveném znění, a akceptuje skutečnost, že nové znění tohoto předpisu je účinné, 
avšak na druhé straně na základě informací zástupců fakulty v AS UJEP má fakultní senát 
pochybnosti o tom, zda schvalovací proces v AS UJEP proběhl řádně, tedy zda změna textu 
byla skutečně odhlasována v konkrétním znění či zda byla uskutečněna až následnou 
„redakční“ korekcí; proto žádá fakultní zástupce v AS UJEP, aby tyto pochybnosti při jeho 
příštím zasedání AS UJEP prezentovali a záležitost vyjasnili. 
 Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [64]. 
 
b. Volba kandidáta na funkci děkana  
Předseda komise pro volbu děkana doc. Ing. Štefan Michna, PhD., uvedl, že dle nového 
volebního a jednacího řádu byly řádně vyvěšeny na www stránkách a nástěnce AS FVTM 
UJEP instrukce, jak se podávají návrhy kandidátů. Dále doc. Ing. Štefan Michna, PhD., uvedl, 
že od 25. 4. do 18. 5. 2011 bude komise přijímat návrhy na kandidáty a v pátek 20. 5. 2011 
budou jména všech kandidátů zveřejněna. V úterý 24. 5. 2011 od 14 hodin proběhne 
prezentace jednotlivých kandidátů akademické obci (v případě nemoci či jiné neodkladné 
záležitosti předá kandidát volební program předsedovi komise doc. Ing. Štefanu Michnovi, 
PhD., v písemné podobě). Poté v pátek 27. 5. 2011 se bude od 14 hodin v místnosti A3 
v budově Na Okraji konat samotná volba jako zvláštní bod zasedání AS FVTM. 
 
Předseda komise pro volbu děkana doc. Ing. Štefan Michna, PhD., informoval, že veškeré 
důležité informace ohledně voleb budou průběžně publikovány na www stránkách i na 
nástěnkách FVTM a nástěnce AS FVTM UJEP.  
 
Předseda AS Milan Zamrazil a vedoucí katedry doc. Ing. Josef Soukup, CSc., navrhli,  
aby čas pro prezentaci jednotlivých kandidátů byl maximálně 15 minut. Přítomní členové  
se shodli, že pořadí kandidátů bude losované. 

Senát bere zprávu volební komise na vědomí. 
 

c. Průběh přijímacího řízení 
Proděkan PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D., navrhl, aby bylo vypsáno II. kolo přijímacího 
řízení za stejných podmínek jako bylo vypsáno I. kolo, přestože, ještě není k dispozici 
informace o financování studentů pro následující akademický rok. Tento krok je v souladu se 
zákonem, kdy je povinností vypsat přijímací řízení minimálně 4 měsíce před termínem 
uzavření přihlášek uchazečů. 



 Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [65]. 
 
AS FVTM přijala zprávu o zvýšení počtu studentů s tím, že AS FVTM vyzve rektorát UJEP, 
aby jednala s MŠMT o navýšení počtu studentů a tím také možné zvýšení dotací či financí  
pro FVTM. 

Senát vzal zprávu na vědomí. 
 
 
Děkan prof. Dr. Ing. František Holešovský se dohodl s rektorem, že zajistí FVTM účelové 
prostředky ve výši 1 milión Kč pro zlepšení finanční situace FVTM a dále pak navýšení počtu 
studentů v roce 2012 o 100 a v roce 2013 navýšení o dalších 100 studentů. 
 
Děkan prof. Dr. Ing. František Holešovský uvedl, že v úterý 17. 5. 2011 proběhne v Praze 
setkání ohledně nefinancování 1800 studentů technickým VŠ v celé ČR. Tohoto setkání  
se bude účastnit předseda Svazu průmyslu Ing. Liška, Ing. Roman ze společnosti ČEZ, 
členové Hospodářské komory, Ing. Ján ze společnosti SAP, ministr průmyslu, ministr školství 
a další. 

Senát vzal zprávu na vědomí. 
 
Ad 7) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení  
č. 62 až č. 65. Příští zasedání AS FVTM: bude konáno v úterý 24. 5. 2011 od 12:30 hodin 
v budově děkanátu FVTM. 
 
Zapsala: Romana Kuklíková, v. r. 
Ověřili: Lukáš Hanzlík, v. r.  
 Mgr. Irena Hralová, v. r. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 20. 4. 2011 
 
 
 
 

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


