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Zápis z 10. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  
a managementu UJEP 

 
Datum konání: 22. 3. 2011 
Přítomni: p. Lukáš Hanzlík, Mgr. Irena Hralová, doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D.  
sl. Petra Mrnková, PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Ing. Luděk Růžička, Ing. Blanka Skočilasová, 
doc. Ing. Josef Soukup, CSc., ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil. 
Omluveni: nikdo 
Neomluveni: nikdo 
Zapisovatelka: sl. Romana Kuklíková 
Hosté: Mgr. Jan Černý, 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. Rozpočet FVTM UJEP pro rok 2011 (příloha 1, 2 a 3) 

7. Výroční zpráva o hospodaření FVTM UJEP za rok 2010 (příloha 4) 

8. Výroční zpráva FVTM UJEP za rok 2010 (příloha 5) 

9. Různé 

10. 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 9 členů akademického senátu a senát je 
tudíž usnášení schopný. 
 
 
Ad 2) Předseda AS Milan Zamrazil předložil shora uvedený program jednání, do kterého byly 
doplněny  

− bod 9   - Reprezentace fakulty v Radě vysokých škol a  
− bod 10 – Vyhlášení volby příštího kandidáta na funkci děkana FVTM a ustavení příslušné 

volební komise. 
 Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 Doplněný program jednání byl schválen [56]. 

Tento obrázek nyní nelze zobrazit.

http://www.fvtm.ujep.cz/
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Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM: p. Lukáš 
Hanzlík a PhDr. Jan Novotný, Ph.D. 
 Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [57]. 
 
 
Ad 4) Předseda AS Milan Zamrazil konstatoval, že všechna předcházející usnesení AS byla 
splněna. 
 
 
Ad 5) Předseda AS Milan Zamrazil informoval, že zápis z minulého zasedání AS FVTM, 
konaného 22. 2. 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 přítomné senátory, že rozpočet pro letošní rok 
byl na rektorátu UJEP projednáván ve čtvrtek 17. 3. 2011, ale z důvodu schodku cca 2 
miliony nebyl  FVTM celkový rozpočet zatím schválen a věc bude dále řešena v rámci celé 
univerzity. 
 
 
Ad 7) Tajemník Mgr. Jan Černý předestřel Výroční zprávu o hospodaření FVTM za rok 2010, 
podle níž FVTM dosáhla kladného hospodářského výsledku v celkové výši 648.783,- Kč 
(hlavní, externí hlavní a doplňková činnost). Na kolegiu děkana ze dne 8. 3. 2011 navrhli 
přítomní členové rozdělení hospodářského výsledku následovně: 620.000,- Kč zůstane  
ve fondu provozních prostředků a 28.783,- Kč se převede do fondu odměn. 
 Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 Výroční zpráva o hospodaření FVTM UJEP za rok 2010 byla schválena [58]. 
 
Doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D., se dotázal, proč je v plánu rozpočtu roku 2011 v položce 
OON 300.000,- Kč, když KTMI nemá ani jediného externího pracovníka a využívá finance 
OPVK. Tajemník Mgr. Jan Černý uvedl, že samozřejmě využíváme finance z OPVK, ale 
pracovníci s DPP mohou mít dohodu pouze na 150 hodin ročně a musí být zaměstnáni 
v průmyslu (jako externí pracovníci vůči FVTM). 
 
Doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D., požádal o vysvětlení, proč je spotřeba materiálu v roce 2010 
ve výši 1.752.000,- Kč. Tajemník Mgr. Jan Černý odpověděl, že do spotřeby materiálu je 
započítáno stěhování VTP, nákup materiálu, náklady typu akce 15 IGA a typu akce 16 věda  
a výzkum. 
 
 
Ad 8) Děkan prof. Dr. Ing. František Holešovský předložil senátu Výroční zprávu Fakulty 
výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evangelisty v Ústí nad Labem za rok 
2010, s návrhem na projednání a schválení. 
 Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 Výroční zpráva FVTM UJEP za rok 2010 byla schválena [59]. 
 
 
Ad 9) Předseda AS Milan Zamrazil navrhl, aby v zájmu posílení operativních kontaktů mezi 
fakultou a Radou vysokých škol buď byla dosavadní reprezentantka v tomto orgánu a dřívější 
senátorka Mgr. Bartoš-Tautrmanová přizvávána na zasedání senátu, aby jej mohla průběžně 
informovat o činnosti Rady, anebo aby byla z téhož důvodu nahrazena některým ze senátorů. 



 
PhDr. Jan Novotný, Ph.D., uvedl, že si není jistý, jak často bude Mgr. Bartoš-Tautrmanová 
schopna a ochotna i nadále dojíždět do Prahy a podávat informace z těchto zasedání, když je 
od ledna 2011 na mateřské dovolené. Mělo by proto být uvažováno spíše o změně 
reprezentace. 
 
Návrh na nového člena Rady vysokých škol byl jediný, a to Ing. Luděk Růžička, který 
kandidaturu přijal 
 Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [60]. 
 
 
Ad 9) S ohledem na blížící se ukončení funkčního období současného děkana fakulty byla 
projednána příprava volby příštího kandidáta. Rozhodnuto vyhlásit tuto volbu s tím, že 
proběhne ještě před prázdninami; procesní podrobnosti neprodleně stanoví příslušná volební 
komise. Na funkci členů této komise doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D. navrhl Ing. Luďka 
Růžičku a Ing. Blanku Skočilasovou, dále byl navržen též on sám 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 

Vyhlášení volby i složení volební komise bylo schváleno [61], komise ihned ještě v průběhu 
zasedání AS zvolila svým předsedou doc. Ing. Štefana Michnu, Ph.D. 
 
 
Ad 11) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení  
č. 56 až č. 61. Příští zasedání AS FVTM: bude konáno v úterý 19. dubna 2011 od 10:30 hodin 
v budově děkanátu FVTM. 
 
 
Zapsala: Romana Kuklíková, v. r. 
Ověřili: PhDr. Jan Novotný, Ph.D., v. r.  
 Lukáš Hanzlík, v. r. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 23. 3. 2011 
 
 
 
 

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


