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Zápis z 31. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 

 
Datum konání: 27. 11. 2012 

Přítomni: Ing. Jaromír Cais, Bc. Lukáš Hanzlík, Mgr. Irena Hralová, doc. Ing. Štefan 

Michna, PhD., Ing. Luděk Růžička, Ing. Blanka Skočilasová, doc. Ing. Josef Soukup, CSc., 

ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil 

Omluveni: PhDr. Jan Novotný, Ph.D, 

Zapisovatelka: p. Zuzana Albrechtová 

Hosté: prof. Dr. Ing. František Holešovský 

Program jednání: 
 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Kontrola usnesení z minulého zasedání AS FVTM UJEP 

5. Kontrola zápisů z posledního zasedání AS FVTM UJEP 

6. Aktualizace dlouhodobého záměru FVTM pro rok 2013 

7. Ekonomické záležitosti 

8. Různé  

9. Závěr 

 

Ad 1) Zasedání v 8:00 hodin v budově děkanátu FVTM zahájil a dále řídil předseda senátu 

Milan Zamrazil. Konstatoval, že je přítomno sedm z devíti členů AS FVTM a senát je tudíž 

schopný usnášení. 

  

Ad 2) Předseda senátu Milan Zamrazil předložil ke schválení shora uvedený nástin programu 

jednání. Senátor Štefan Michna vytkl předsedovi, že porušil ustanovení volebního a jednacího 

řádu AS FVTM, když do programu nezařadil jeho dřívější podnět k dnešnímu vyhlášení 

nových voleb do senátu. Předseda Milan Zamrazil s odkazem na ustanovení článku 6 odst. 8 

VJŘ AS FVTM vysvětlil, že program jednání koncipuje předsedající senátu podle vlastní 

úvahy, což se stalo, a poté může každý ze senátorů podat návrh na změnu nebo doplnění 

předlohy. Pokud jde o blížící se volby do fakultního senátu, o nichž předseda již minule 

senátory předběžně informoval, je zatím dost času na jejich přípravu. Minulé volby byly totiž 

vyhlášeny teprve 23. 2. 2010 a uskutečnily se 25. a 26. 3. 2010,  jim předcházející volby 

proběhly dokonce až 26. a 27. 4. 2007. Je zbytečné opět zkracovat volební období oproti 

zákonné délce a postačí tedy, bude-li tato záležitost projednána na senátním zasedání v lednu 

2013; z tohoto důvodů předseda senátu podnět senátora Štefana Michny do předlohy 

programu nezahrnul.   

Senátor Štefan Michna dále navrhl, aby příští – tedy prosincové – zasedání AS odpadlo, a 

senátor Luděk Růžička navrhl zařazení zprávy o zasedání Rady vysokých škol; obojí zařazeno 

do jednacího bodu 8 – Různé.  

 

http://www.fvtm.ujep.cz/
mailto:kontakt@fvtm.ujep.cz


Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Doplněný program jednání byl schválen [152]. 
 

Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM: senátoři 

Luděk Růžička a Lukáš Hanzlík. 

  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen [153]. 

 

Ad 4) Předseda senátu Milan Zamrazil konstatoval, že všechna předcházející usnesení AS 

FVTM byla splněna.  

 

Senát vzal zprávu na vědomí bez připomínek. 

 

Ad 5) Předseda senátu Milan Zamrazil informoval, že zápis z minulého zasedání AS FVTM, 

konaného 23. 10. 2012, byl upraven, předán in natura všem členům senátu a bude vyvěšen na 

úřední desce i na internetových stránkách. 

Senátor Štefan Michna vyslovil názor, že zápis č. 28 z 29. 8. 2012 je neúplný v bodě 7b) 

potud, že proděkan Jaroslav Zukerstein měl senátu předložit zprávu z mezifakultní komise pro 

zabezpečení převodu oboru Technická výchova z FVTM UJEP na PF UJEP, což se nestalo, a 

děkan František Holešovský měl zjistit u akreditační komise, zda tento studijní program lze 

převést na jinou fakultu. Ujednáno, že tato záležitost se znovu projedná na příštím zasedání 

AS FVTM za přítomnosti obou jmenovaných funkcionářů.  

 

Senát vzal zprávu s dodatkem na vědomí bez dalších připomínek. 

 

Na zasedání poté dorazil nový člen senátor Jaromír Cais, zvolený v doplňovacích volbách do 

studentské komory AS FVTM. Předseda senátu Milan Zamrazil jej přivítal a zároveň 

seznámil přítomné s výsledky těchto voleb.  

 

Ad 6) Děkan František Holešovský předložil členům AS FVTM Aktualizaci dlouhodobého 

záměru FVTM pro rok 2013. Senátor Štefan Michna připomněl, že ADZ FVTM je zaměřen 

zejména na prostorové podmínky činnosti fakulty. Senátorka Blanka Skočilasová vznesla 

dotaz na zajištění prostoru k výuce v následujícím období. K tomu senátorka Irena Hralová 

dodala, že o tom proběhla schůzka s rozvrháři ostatních fakult a panem Bc. Josefem 

Prokopem z provozně technického odboru UJEP. Pro letní semestr FVTM přišla o výukové 

prostory na FUD, budou tedy k dispozici výukové prostory Na Okraji, v budově H a v MFC. 

Senátorka Irena Hralová zároveň doporučila opravit v předloženém materiálu drobné 

gramatické chyby a formátování. 

 

Usnesení [154]: AS FVTM schvaluje předloženou Aktualizaci dlouhodobého záměru FVTM 

pro rok 2013. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno [154]. 

 

Ad 7) Předseda senátu Milan Zamrazil omluvil pana tajemníka, J. Černého, ze zasedání AS 

FVTM.  Podklady pro jednání ohledně rozpočtu byly včas zaslány členům AS FVTM. 

  

Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 

 

Ad 8a) Senátor Štefan Michna navrhl zrušení prosincového zasedání AS FVTM. 

  

 



Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno [155]. 

 

Ad 8b) Senátor Luděk Růžička seznámil členy senátu se zprávou o činnosti předsednictva 

Rady vysokých škol za období květen – říjen 2012 a se záznamem z jednání Reprezentativní 

komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol ze dne 10. 10. 2012. 

 

Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 

 

Ad 9) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení  

č. 152 až č. 155. Příští zasedání AS FVTM bude konáno v úterý 15. ledna 2012 od 8:00 hodin 

v budově děkanátu FVTM. 

 

Zapsala: Zuzana Albrechtová 

Ověřili:     Luděk Růžička              

                  Lukáš Hanzlík 

 

V Ústí nad Labem dne 6. 12. 2012 

 

     

 

                                                                    Milan Zamrazil   

                                                         předseda Akademického senátu FVTM UJEP 


