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Zápis ze 16. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 
 
Datum konání: 21. 9. 2011 
Přítomni:  p. Lukáš Hanzlík, Mgr. Irena Hralová, doc. Ing. Štefan Michna, PhD.,  
PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Ing. Luděk Růžička, Ing. Blanka Skočilasová,  
doc. Ing. Josef Soukup, CSc., ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil 
Omluveni:  
Neomluveni: sl. Petra Mrnková 
Zapisovatelka: sl. Romana Kuklíková 
Hosté: 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 předseda senátu 
Milan Zamrazil. Konstatoval, že je přítomno celkem 7 z devíti členů senátu a plénum AS 
FVTM je tudíž usnášení schopné. 
 
Ad 2) Předseda senátu Milan Zamrazil předložil shora uvedený program jednání, z kterého 
vyřadil bod Ekonomické záležitosti z důvodu nepřítomnosti tajemníka fakulty a do kterého 
doplnil dva body – A) informace o operativní úpravě STATUTu FVTM a B) návrh novelizace 
složení VR FVTM ke schválení.  
 Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 Program jednání byl schválen [78]. 
 
 
Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM: senátoři 
Lukáš Hanzlík a Luděk Růžička. 
 Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [79]. 
 
Ad 4) Předseda senátu Milan Zamrazil konstatoval, že všechna předcházející usnesení AS 
byla splněna. 
 

Tento obrázek nyní nelze zobrazit.



Ad 5) Předseda senátu Milan Zamrazil informoval, že zápis z minulého zasedání AS FVTM, 
konaného 24. 8. 2011, byl upraven, předán in natura všem členům senátu a vyvěšen na úřední 
desce i na www stránkách senátu.  
 
Ad 6) Ekonomické záležitosti – bod vyřazen z důvodu nemoci tajemníka Jana Černého a 
chybějícím údajům o čerpání rozpočtu za srpen 2011.  
 
Ad 7 A) Operativní úprava STATUTu FVTM 
 Předseda senátu Milan Zamrazil konstatoval, že úprava dokumentu byla již senátory  
schválena hlasováním per rollam dne 7. 9. 2011 a téhož dne schválena také akademickým 
senátem UJEP (kde kolegyni Natašu Náprstkovou, která se stala proděkankou, vystřídala 
kolegyně Sylvia Kuśmierczak), a to s cílem co nejrychleji reagovat na změnu ve vedení 
fakulty. Navrhující děkan František Holešovský vysvětlil, že změna spočívá v úpravě složení 
proděkanského sboru tak, aby počet proděkanů a názvy jejich funkcí odpovídaly analogickým 
funkcím na rektorátě UJEP. 
 
Ad 7 B) Děkan František Holešovský předložil senátu návrh na odvolání dosavadní vědecké 
rady fakulty a na jmenování nové, do které zapojil děkany převážně technicky zaměřených 
fakult, dále pak vedoucí pracovníky z průmyslu a další akademické pracovníky z republiky i 
ze zahraničí. Proděkan Jaroslav Zukerstein a senátor Štefan Michna se dotázali, zda není 
chybou mít více externích než interních členů ve složení Vědecké rady FVTM, jak 
navrhováno (13 členů z FVTM a 17 externích členů), přítomní senátoři poté doporučili 
několik úprav návrhu. 
 Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [80]. 
 
Ad 7) Senátorka Irena Hralová se dotázala, zda podobně jako na počátku svého prvního 
funkčního období děkan předloží senátu pracovní náplně proděkanů, aby po půl roce ve 
funkci bylo možno kontrolovat, jak se osvědčili. Předseda senátu Milan Zamrazil připomněl, 
že tato záležitost sice nebyla deklarována jako programový bod dnešního zasedání, nicméně 
může dojít k doplnění programu a návrh v tomto směru může být přednesen; senátoři 
souhlasili. 
 
 Senátorka Irena Hralová poté navrhla, aby děkan v únoru 2012 předal AS FVTM 
přehled plnění pracovních povinností proděkanů, a to za zimní semestr akad. roku 2011/2012.  
 
           Senátor Štefan Michna upozornil, že schválením tohoto návrhu bychom porušovali 
zákon o vysokých školách. 
 
 Senátorka Irena Hralová uvedla, že akademický senát má kontrolní funkci vůči 
fakultním akademickým funkcionářům a proto může kontrolovat plnění práce děkana i 
proděkanů. 
 
 Po výměně názorů předseda Milan Zamrazil formuloval prodiskutovaný návrh tak, že 
akademický senát vyzývá děkana fakulty, aby ve své kompetenci neprodleně určil 
jednotlivým proděkanům detailní pracovní náplně a následně ihned po skončení zimního 
semestru aby předložil senátu výkaz o tom, jak je proděkani plní. 
 Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 
 Návrh byl schválen [81]. 
 
 Dále bylo navrženo, aby děkan text těchto pracovních náplní pro proděkany in natura 
předložil senátu při jeho příštím zasedání. 
 Hlasování: pro 0, proti 7, zdržel se 1 
 Návrh nebyl schválen [82]. 



 
 Senátor Štefan Michna navrhl, aby děkan AS FVTM předložil do konce prosince 2011 
nově upravenou verzi Organizačního řádu fakulty. 
 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 
 Návrh byl schválen [83]. 
 
 Senátorka Irena Hralová navrhla, aby se od příštího semestru konala zasedání AS 
FVTM vždy v úterý dopoledne, a to z důvodu snazšího odstranění kolize s výukou a dalšími 
akcemi. Předseda Milan Zamrazil doporučil, aby tento problém byl řešen na příštím zasedání   
AS FVTM. 
 
Ad 9) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení  
č. 78 až č. 83. Příští zasedání AS FVTM bude konáno ve čtvrtek 27. října 2011 od 14 hodin 
v budově děkanátu FVTM. 
 
Zapsala: Romana Kuklíková, v. r. 

Ověřili: Luděk Růžička, v. r. 

 Lukáš Hanzlík, v. r. 

 
V Ústí nad Labem dne 30. 9. 2011 
 

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


