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Zápis z 2. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  
a managementu UJEP 

 
Datum konání: 27. 5. 2010 
Přítomni: Lukáš Hanzlík, Mgr. Irena Hralová, doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D., Petra Mrnková, 
PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Bc. Luděk Růžička, Ing. Blanka Skočilasová, doc. Ing. Josef 
Soukup, CSc., ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil. 
Omluveni: nikdo 
Neomluveni: nikdo 
Hosté: Mgr. Jan Černý, Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D., PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu. 
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání AS. 
3. Ekonomické záležitosti. 
4. Nový způsob vedení senátní administrativy – pozvánka. 
5. Nový způsob vedení senátní administrativy – zápis z jednání AS. 
6. Aktualizace Volebního a jednacího řádu AS FVTM. 
7. Různé. 

  
Ad 1) Zasedání ve 13 hodin v budově děkanátu FVTM zahájil a řídil předseda AS Milan 
Zamrazil. Konstatoval, že jsou přítomni všichni členové akademického senátu a senát je 
schopný usnášení. Předložil shora uvedený program jednání.  
 Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [7]. 
  
 Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS: Mgr. Irena Hralová, 
Lukáš Hanzlík. 
 Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [8]. 
 
Ad 2) Konstatováno, že všechna předcházející usnesení AS byla splněna. 
 
Ad 3) AS vzal na vědomí zprávu tajemníka Mgr. Jana Černého o hospodaření FVTM. 
Navrženo: Děkan FVTM se vyzývá, aby příště senátu předložil návrh rozdělení finančních 
prostředků fakulty ke schválení podle ustanovení § 27 odst. 1 lit. c ZVŠ. 
 Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [9]. 
 



Ad 4) Byl projednán návrh doc. Ing. Josefa Soukupa, CSc. na budoucí podobu pozvánky               
na zasedání AS FVTM, s tím, že pozvánku zpracuje a rozešle všem senátorům sekretariát 
děkana nejpozději 5 pracovních dnů předem (příloha č. 1). 
 Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [10]. 
 
Ad 5) Byl projednán návrh doc. Ing. Josefa Soukupa, CSc. na budoucí podobu zápisu                 
ze zasedání AS FVTM, s tím, že zápis zpracuje sekretariát děkana a po schválení dvěma 
ověřovateli a podpisu předsedy AS bude zápis doručen in natura každému senátorovi a dále 
zveřejněn obvyklým způsobem; senátní usnesení budou číslována postupnou řadou v každém 
funkčním období samostatně (příloha č. 2). 
 Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [11]. 
 
Ad 6) Doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D. předložil nástin aktualizace Volebního a jednacího řádu 
AS FVTM. Po projednání navrženo usnesení: Předkladatel nástinu doc. Ing. Štefan Michna, 
Ph.D. příštímu zasedání AS předloží obvyklý dvoubarevný komparativní návrh změny 
dosavadního textu předmětného předpisu, zpracovaný na základě těchto koncepčních 
předpokladů: 

a) volby do senátních kurií budou dělené (do studentské kurie budou volit jen studenti a do 
pedagogické kurie budou volit jen pedagogové), 

b) studentská kurie bude jednotná (bez rozlišování stupně studia), 
c) pro první kolo voleb do AS FVTM se stanoví volební kvorum 10%, nebude-li jej 

dosaženo, proběhne definitivní druhé kolo už bez ohledu na počet zúčastněných voličů, 
d) souvislá šestiměsíční nepřítomnost senátora při zasedáních povede ke ztrátě jeho 

mandátu, rozhodne-li tak senát, 
e) nedospěje-li AS dvakrát po sobě k usnesení o výběru kandidáta na funkci děkana, budou 

konány nové senátní volby, 
f) zruší se institut senátního náhradníka, při každém snížení počtu senátorů budou konány 

doplňovací volby. 
 Po projednání a schválení komparativního návrhu změn bude nový text Volebního            
a jednacího řádu AS FVTM předán děkanovi fakulty, aby jej předložil AS UJEP ke schválení, 
pokud možno na jeho nejbližším podzimním zasedání. 
 Hlasování: pro 6, proti 3, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [12]. 
 
Ad 7) Doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D. doporučil uvést organizační řád FVTM do souladu se 
ZVŠ a ostatními předpisy UJEP. Navrženo usnesení: Při příštím zasedání AS FVTM nechť 
zájemci předloží své návrhy na změnu uvedeného předpisu. 
 Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [13]. 
 
 Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 7 až 13. 
Příští zasedání AS: úterý 29. 7. 2010 od 8 hodin v budově děkanátu FVTM 
 
Zapsal: Milan Zamrazil 
Ověřili: Mgr. Irena Hralová  
   Lukáš Hanzlík  
 
 
V Ústí nad Labem dne 27. 5. 2010  

Milan Zamrazil    
                   předseda Akademického senátu FVTM UJEP 


