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Zápis z 12. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 
 
Datum konání: 24. 5. 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: sl. Petra Mrnková, sl. Romana Kuklíková 
Neomluveni: nikdo 
Zapisovatel: ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil 
Hosté: Mgr. Jan Černý, prof. Dr. Ing. František Holešovský, Ing. Tomáš Hrala,  
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 12:30 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, který nebyl 
nijak upraven. 
 Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 Program jednání byl schválen [66]. 
 
 
Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM:  
p. Lukáš Hanzlík a Ing. Luděk Růžička. 
 Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [67]. 
 



 
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 19. 4. 2011, byl 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 o ekonomických záležitostech 
s tím, že do pátku 27. 5. 2011 bude senátu předložena ke schválení nejaktuálnější verze 
rozpočtu FVTM. Doc. Ing. Josef Soukup, CSc., vznesl dotaz, zda a kdy budeme muset vrátit 
půjčku, se kterou počítáme pro vykrytí rozpočtového schodku. Mgr. Jan Černý vysvětlil, že 
záležitost bude řešena operativně až podle skutečného rozsahu eventuální půjčky. Doc. Ing. 
Josef Soukup, CSc., navrhl, aby byla vyhotovena komplexní analýza fakultního hospodaření 
včetně personální stránky, s cílem vypracovat následný skutečně racionální výhled do 
budoucna. Usneseno [68]: Zpráva o hospodaření fakulty se bere na vědomí, děkan fakulty se 
vyzývá, aby ekonomicko-personální analýza podle návrhu doc. Ing. Josefa Soukupa, CSc., 
byla vyhotovena a senátu předložena do konce června 2011. 
 Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [68]. 
 
 
Ad 7) Doc. Ing. Štefan Michna, PhD., předseda senátní komise pro volbu kandidáta na funkci 
děkana pro příští období, informoval přítomné o dosavadním průběhu přípravy volby. Volební 
komise obdržela 9 obálek s návrhy kandidátů, všechny návrhy splňovaly předepsané 
náležitosti. Třikrát byli navrženi doc. Ing. Josef Soukup, CSc., a PhDr. Jaroslav Zukerstein, 
Ph.D., dvakrát prof. Dr. Ing. František Holešovský a jednou prof. Ing. Jan Mádl, CSc. Komise 
následně sestavila kandidátní listinu a losem určila pořadí, v němž budou moci kandidáti 
prezentovat svoji koncepci budoucího řízení fakulty před akademickou obcí dnes od 14 hodin. 
Pořadí prezentací je následující:  1. PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. 
                        2. Doc. Ing. Josef Soukup, CSc. 
                        3. Prof. Ing. Jan Mádl, CSc. 
                        4. Prof. Dr. Ing. František Holešovský. 
Délka jednotlivých vystoupení je omezena na 15 minut, po odeznění všech prezentací bude 
následovat diskuze kandidátů se členy akademické obce. 
 
 
Děkan prof. Dr. Ing. František Holešovský informoval senátory, že vyzval vedoucí kateder, 
aby respektovali skutečnost, že jakékoliv směrnice s účinností pro celou fakultu může vydávat 
jedině děkan, nikoliv jednotlivé katedry. 
 
 
Ing. Blanka Skočilasová sdělila přítomným, že v AS UJEP tlumočila zdejší výhrady proti 
postupu při schvalování VJŘ AS FVTM (viz. bod 6 v zápisu z 11. zasedání AS FVTM dne 
19. 4. 2011). Diskutabilní postup AS UJEP byl vyvolán skutečností, že jeho legislativní 
komise a následně celý senát náš návrh projednávaly v časové tísni, čímž došlo k nejasnostem 
ohledně konečné podoby schváleného textu VJŘ. Usneseno [69]: Počátkem příštího 
akademického roku se AS FVTM ke znění VJŘ opět vrátí a optimalizovanou verzi předloží 
univerzitnímu akademickému senátu s větším časovým předstihem. 
 Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [69]. 
 



 
Ing. Blanka Skočilasová připomněla, že do budoucna bude vhodné centrálně v sekterariátu 
děkana archivovat nejen zápisy ze zasedání AS FVTM, ale i protokoly o volbách do tohoto 
senátu, které jsou dosud u příslušných volebních komisí. Bude realizováno. 
 
 
Ad 8) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení  
č. 66 až č. 69. Příští zasedání AS FVTM: bude konáno v pátek 27. 5. 2011 od 13 hodin 
v budově děkanátu FVTM, v jeho rámci pak bude od 14 hodin uskutečněna volba kandidáta 
na funkci děkana na další funkční období. 
 
 
Zapsal: ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil, v. r. 
Ověřili: Lukáš Hanzlík, v. r. 
 Ing. Luděk Růžička, v. r. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 24. 5. 2011 
 
 
 
 

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


