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Zápis z     1. (ustavujícího) zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií   
a managementu UJEP, konaného dne 22. 4. 2010

Přítomni: Lukáš Hanzlík, Mgr. Irena Hralová, doc. Ing. Štefan Michna, PhD., Petra Mrnková, 
PhDr.  Jan  Novotný,  Ph.D.,  Bc.  Luděk  Růžička,  Ing.  Blanka  Skočilasová,  doc.  Ing.  Josef 
Soukup, CSc., ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil.

Hosté:  Prof. Dr. Ing. František Holešovský, Ing. Tomáš Hrala, Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D., 
PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D.

Zasedání bylo zahájeno v 15:30 hod. s následujícím programem:

1. kontrola plnění předcházejících usnesení,

2. zpráva volební komise o volbách do akademického senátu FVTM,

3. volba předsedy a místopředsedy AS FVTM,

4. ekonomické záležitosti

5. druhé kolo přijímacího řízení ke studiu na FVTM v akademickém roce 2010/2011,

6. určení postupu při senátním rozhodování způsobem per rollam,

7. různé.

 
Úvodem bylo shledáno, že není žádných nedostatků v plnění předcházejících senátních 

usnesení.

Proděkan  kolega  Tomáš  Vysloužil  poté  přednesl  zprávu  volební  komise  o  průběhu 
voleb  do  akademického  senátu  fakulty.  Konstatováno,  že  volby  proběhly  v souladu 
s příslušnými  ustanoveními  zákona  o  vysokých  školách  a  Volebního  a  jednacího  řádu  AS 
FVTM, aniž byly ve vymezené lhůtě proti jejich průběhu vzneseny jakékoliv námitky. Seznam 
zvolených senátorů byl předepsaným způsobem uveřejněn.

Děkan  fakulty  kolega  František  Holešovský  poté  blahopřál  přítomným  senátorům 
k jejich zvolení a popřál jim mnoho úspěchů v práci. Následně byla podle ustanovení článku 6 
odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS FVTM uskutečněna volba předsedy a místopředsedy 
senátu, o níž před tím rozhodnuto, že bude provedena otevřeným hlasováním.  Usneseno [1]: 
Předsedou akademického senátu je kolega Milan Zamrazil,  místopředsedou je kolega Luděk 
Růžička.
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Namísto  z důvodu  školení  nepřítomného  tajemníka  fakulty  kolegy  Jana  Černého 
předestřel informaci o hospodaření fakulty děkan kolega František Holešovský. Konstatováno, 
že  rozpočet  UJEP a  tedy ani  rozpočty  jejích  fakult  dosud nebyly  schváleny akademickým 
senátem UJEP, rovněž detailní informace o dosavadním hospodaření do února 2010, natožpak 
do března 2010, nejsou zatím k dispozici.  Senátoři vyslovili s tímto stavem nespokojenost a 
požádali děkana fakulty, aby tuto problematiku projednal na kolegiu rektorky UJEP. Kolega 
Josef Soukup pak navrhl,  aby ekonomické informace byly tajemníkem fakulty předkládány 
akademickému senátu v průběhu prvních tří čtvrtletí každého kalendářního roku jen kvartálně, 
teprve ve čtvrtém čtvrtletí měsíčně. Usneseno [2]: Bude zachována dosavadní periodicita, tedy 
akademický senát požaduje i nadále každoměsíční průběžnou zprávu o hospodaření.

            Následně byl projednán návrh na upřesnění očekávaného čerpání prostředků z FRIM a 
bylo usneseno [3]: AS FVTM souhlasí s uvolnění prostředků FRIM ve výši Kč 265.000,-- pro 
investici v rámci IGA řešitele kolegy Martina Nováka. 

Akademický  senát  poté  projednal  podmínky  ke  studiu  na  FVTM  pro  druhé  kolo 
přijímacího řízení, které podrobně prezentoval proděkan kolega Jaroslav Zukerstein. Usneseno 
[4]: Podle ustanovení § 27 odst. 1 lit. e ZVŠ se uvedené podmínky schvalují.

Ve smyslu ustanovení čl. 8 Volebního a jednacího řádu AS FVTM byl projednán postup 
při  rozhodování způsobem per rollam.  Usneseno [5]:  Rozhodováno per rollam bude jen ve 
zvlášť nezbytných případech postupem, jenž byl již dříve stanoven usnesením AS FVTM č. 6 
ze 6. června 2007, avšak s tím, že takto nelze rozhodovat o volbě předsedy a místopředsedy AS 
FVTM,  o  rozpočtových  záležitostech,  o  návrzích  na  jmenování  a  odvolání  děkana  ani  o 
jakékoliv změně organizační struktury FVTM.

Děkan  fakulty  kolega  František  Holešovský  informoval  senátory  o  průběhu 
akreditačního řízení ohledně nových studijních programů. Studijní program Energetika zatím 
nebyl  akreditován,  podle  informací  z akreditační  komise  k tomu  dojde  po  doplnění 
personálního zabezpečení výuky tohoto programu.

Senátor kolega Josef Soukup poté vznesl výhrady proti některým okolnostem dosavadní 
činnosti akademického senátu; především zpochybnil formu pozvánek k senátním zasedáním, 
jakož i podobu a obsah zápisů ze schůzí, které je nutno zcela zásadně změnit, neboť dle mínění 
navrhovatele  tyto  dokumenty  neodpovídají  jinde  užívaným  zvyklostem  a  mají  nízkou 
vypovídací  hodnotu,  nepřiměřenou jejich významu.  Senátor kolega Štefan Michna následně 
upozornil také na vhodnost aktualizace textu Volebního a jednacího řádu AS FVTM. Usneseno 
[6]:  Oba návrhy budou podrobně projednány na příštím senátním zasedání, senátoři, kteří to 
uznají za vhodné, nechť obvyklým způsobem a včas předestřou ostatním kolegům konkrétní 
návrhy změn. 

Závěrem  bylo  rozhodnuto,  že  příští  řádné  zasedání  akademického  senátu  proběhne 
ve čtvrtek 27. 5. 2010 ve 13 hodin v obvyklém místě.

Zapsal: Milan Zamrazil
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