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Zápis z 9. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  
a managementu UJEP 

 
Datum konání: 22. 2. 2011 
Přítomni: Lukáš Hanzlík, Mgr. Irena Hralová, doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D.,  
PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Ing. Luděk Růžička, Ing. Blanka Skočilasová, doc. Ing. Josef 
Soukup, CSc., ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil. 
Omluveni: sl. Petra Mrnková 
Neomluveni: nikdo 
Zapisovatelka: sl. Romana Kuklíková 
Hosté: Mgr. Jan Černý, prof. Dr. Ing. František Holešovský, 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. Ekonomické záležitosti 
7. Volební a jednací řád AS FVTM UJEP 
8. Různé   -    Dlouhodobý záměr FVTM na léta 2011 – 2015 

- Čerpání prostředků FRIM 
9. Závěr 

 
 
Ad 1) Zasedání v 10 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 byl 
doplněn do bodu Různé – řešení prostor pro volný čas studentů.  
 Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 Program jednání byl schválen [52]. 
 
Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM: Lukáš 
Hanzlík a Ing. Luděk Růžička. 
 Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [53]. 
 



Ad 4) Předseda AS Milan Zamrazil konstatoval, že všechna předcházející usnesení AS byla 
splněna, popř. budou předmětem dnešního jednání. 
 
Ad 5) Předseda AS Milan Zamrazil informoval, že zápis z minulého zasedání AS FVTM, 
konaného 12. 1. 2011, byl upraven, předán in natura všem členům senátu a byl vyvěšen  
na úřední desce i na www stránkách senátu.  
 
Ad 6) Tajemník Mgr. Jan Černý informoval, že informace ohledně čerpání rozpočtu zašle 
členům senátu a vedoucím kateder v co nejkratší době. Informoval o rozpočtových změnách, 
ve kterých byl posílen provoz fakulty o 233.000,- Kč od MŠMT a 44.000,- Kč od UJEP jako 
splátka stipendií zahraničních studentů a studentů doktorského studia. K 31. 12. 2010 byl 
z hlavní činnosti fakulty kladný hospodářský výsledek v částce 374.900,- Kč a z doplňkové 
činnosti fakulty (výzkum, pronájmy, atd.) byl k 31. 12. 2010 kladný hospodářský výsledek  
ve výši 273.800 Kč. Dále uvedl, že ve fondu odměn je pro rok 2011 částka  
ve výši 102.000,- Kč. Senát vzal zprávu na vědomí. 
 

Předseda AS Milan Zamrazil se dotázal na přípravu rozpočtu na letošní rok. Tajemník 
Mgr. Jan Černý uvedl, že zatím jsou připraveny pouze odhady mezd pro letošní rok. 
Informoval, že požádal vedoucí kateder a ředitele VTP o přípravu jednotlivých rozpočtů pro 
rok 2011 (termín splnění: konec února). Dále uvedl, že v letošním roce budeme zřejmě 
muset využít finance z fondu provozních prostředků pro vyrovnání rozpočtu, z důvodu  
47 nefinancovaných studentů MŠMT z celkového počtu 549. 
 

Doc. Ing. Josef Soukup, CSc. se dotázal ohledně limitů pro jednotlivá střediska 
FVTM. Tajemník Mgr. Jan Černý informoval, že limity jsou stanoveny z důvodu možné 
finanční kontroly. Uvedl, že na limitovaných příslibech jsou uvedeny odpovědné osoby, které 
mohou podepisovat doklady a faktury spojené s akcí uvedenou na limitovaném příslibu. 
 
Ad 7) Předseda AS Milan Zamrazil uvedl, že koncept Volebního a jednacího řádu AS FVTM 
UJEP, jehož zásady senát již dříve schválil, bylo nutno ještě formálně doladit proto,  
aby se např. odstranily duplicity. Protože následných změn, byť nijak podstatných, bylo více, 
považuje za nezbytné předložit fakultnímu senátu upravený text ještě jednou ke schválení 
jeho konečné verze předtím, než děkan fakulty požádá o souhlas s ním akademický senát 
univerzity. 
 

Doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D., uvedl, že příprava novelizace Volebního a jednacího 
řádu AS FVTM UJEP byla zbytečně zdlouhavá. Zdůraznil, že úpravy dokumentu měly být 
připraveny a předloženy na zasedání AS FVTM jen jednou a hned poté měl být  
VJŘ AS FVTM UJEP schválen.  

 
Přítomní senátoři se následně shodli na úpravě čl. 6 bodu 10 takto: „Návrh senátu 

je přijat, jestliže jej schválí nadpoloviční většina přítomných členů, s výjimkou případů 
upravených ustanoveními čl. 7.“, s tím, že poté má být tento dokument děkanem fakulty 
předložen ke schválení AS UJEP. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [54]. 

 
Ad 8) Děkan fakulty prof. Dr. Ing. František Holešovský představil hlavní úkoly 
v Dlouhodobém záměru FVTM na léta 2011 – 2015 a uvedl, že Vědecká rada FVTM 
odstranila v bodě 3.3 Dlouhodobý záměr ve vzdělávací činnosti studijní program a obor 
Učitelství pro II. stupeň ZŠ – Technická výchova (NMgr. předložení žádosti o akreditaci – 
březen 2011) a byl přidán studijní program a obor Strojírenská technologie (Řízení  
a ekonomika strojírenské výroby – NMgr. – příprava a případně realizace v roce 2015.  
 



 Mgr. Irena Hralová upozornila, že při plánování rozvrhu je vidět, že některé učebny 
nejsou využity na 100% a že možná proto vedení univerzity odsouvá výstavbu nové budovy 
fakulty na neurčito. 
 

Doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D., nicméně potřebu nového komplexního fakultního 
sídla podpořil s tím, že fakulta by se měla mít všechna svá pracoviště na jednom místě. 

 
Doc. Ing. Josef Soukup, CSc. navrhl, aby byla první odrážka bodu 1.4 Prostorové  

a materiální zajištění („Výstavba nové budovy fakulty v prostorách univerzitního kampusu 
včetně laboratorního a dílenského zázemí pro přípravu studentů a vědecko-výzkumnou 
činnost.“), kterou vědecká rada fakulty doporučila výrazně odlišit podstatným zvětšením 
písma oproti ostatnímu textu, byla upravena na obvyklou velikost písma 11 a zdůraznění aby 
bylo provedeno změnou barvy z černé na červenou. Schváleno.  
 
Ad 8) Děkan fakulty prof. Dr. Ing. František Holešovský navrhl čerpání prostředků z FRIM,  
za něž bude nakoupen hrotový soustruh za celkovou částku 405.000,- Kč a dále uhrazena 
částka 716.503,- Kč jako poslední splátka zařízení OLYMPUS. 
 
 Mgr. Irena Hralová se dotázala, proč se schvaluje návrh na čerpání FRIM, když ještě 
nemáme informace ohledně celkového rozpočtu FRIM na letošní rok 2011. Děkan fakulty 
prof. Dr. Ing. František Holešovský uvedl, že hrotový soustruh pořizujeme z důvodu výuky, 
ve které bude tento přístroj ihned využit. 
 

Doc. Ing. Josef Soukup, CSc. se dotázal na výši celkové částky splátek OLYMPUS.  
 

Tajemník Mgr. Jan Černý uvedl, že celková částka za OLYMPUS byla rozdělena  
na 4 splátky s tím, že pořizovací cena přístroje nebyla žádným způsobem navýšena. Dále 
uvedl, že zateplení budovy Na Okraji financované MŽP a EU je dofinancováno ze společného 
FRIMu. 
 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [55]. 

 
Předseda AS Milan Zamrazil informoval o průběhu procesu ustanovení nového rektora 

UJEP prof. RNDr. René Wokouna, CSc., který poté, co prezident republiky nevyhověl 
návrhům na opakování volby, bude do funkce jmenován ve středu 23. 2. 2011. 
 
Ad 8) Lukáš Hanzlík požádal na zasedání členy AS FVTM, aby se vyřešilo prostorové 
zabezpečení pro volný čas studentů na fakultě (prostoje mezi přednáškami). 
 

Děkan fakulty prof. Dr. Ing. František Holešovský uvedl, že zvětšení prostoru  
pro volný čas studentů je v současnosti možné jedině připojením stavební buňky k dosavadní 
již nevyhovující budově fakulty. Dále uvedl, že studenti mohou své potřeby předestřít i skrze 
studentskou kurii AS UJEP na kolegiu rektora. 
 

Tajemník Mgr. Jan Černý informoval, že pokud nejsou všechny učebny na 100% 
využity, pak je tu možnost vytvořit prostor pro volný čas studentů v jedné z nich, která by 
byla vyňata z běžné výuky. 
 

Děkan fakulty prof. Dr. Ing. František Holešovský informoval, že MŠMT zkrátilo 
rozpočet veřejným vysokým školám a univerzitám průměrně o 10% v důsledku snížení dotace 
na studenta, takže FVTM bude krácen rozpočet o cca 3.320.000,- Kč. 



 
Předseda AS Milan Zamrazil uvedl, že komise pro volbu děkana fakulty na další 

funkční období, jež započne na podzim, bude sestavena do dubna 2011 a ještě v létě bude 
nový děkan senátem vybrán a doporučen ke jmenování do funkce. 
 

Ing. Blanka Skočilasová požádala, aby se od příštího zasedání řešila výuka a její 
problematika a předměty a jejich problematika. 
 
Ad 9) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení  
č. 52 až č. 55. Příští zasedání AS FVTM: bude konáno v úterý 22. března 2011 od 10:30 
hodin v budově děkanátu FVTM. 
 
 
Zapsala: Romana Kuklíková, v. r. 
Ověřili: Lukáš Hanzlík, v. r.  
 Ing. Luděk Růžička, v. r. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 23. 2. 2011 
 
 
 
 

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


