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Zápis z 22. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 
 
 
Datum konání: 28. 2. 2012 
Přítomni: p. Lukáš Hanzlík, Mgr. Irena Hralová, doc. Ing. Štefan Michna, PhD., Ing. Luděk 
Růžička, Ing. Blanka Skočilasová, doc. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Martin Svoboda,  
Omluveni: PhDr. Jan Novotný, Ph.D., ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil 
Zapisovatelka: p. Zuzana Albrechtová 
Hosté: Prof. Dr. Ing. František Holešovský, Mgr. Jan Černý, Prof. Ing. Jan Mádl, CSc., Ing. 
Nataša Náprstková, Ph.D., doc. Ing. Gejza Horváth, CSc., PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D., 
Ing. Radek Honzátko, 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. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 
7. STATUT FVTM 
8. Směrnice pro udělování cen studentům FVTM 
9. Směrnice pro udělování ocenění FVTM 
10. Studijní a zkušební řád pro studium v doktorském studijním programu FVTM 
11. Projednání analýzy variant umístění FVTM 
12. Rozšíření Vědecké rady o prof. Karla Kocmana  
13. Různé 
14. Závěr 

 
Ad 1) Zasedání v 10:30 hodin v budově děkanátu FVTM zahájil a dále řídil místopředseda 
senátu Luděk Růžička. Konstatoval, že je přítomno celkem 7 z devíti členů a plénum AS 
FVTM je tudíž usnášení schopné. 
  
Ad 2) Místopředseda senátu Luděk Růžička předložil ke schválení shora uvedený návrh 
programu jednání. 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 Program jednání byl schválen [110]. 
 
 



Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM: senátoři 
Blanka Skočilasová a Irena Hralová. 
  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [111]. 
 
Ad 4) Místopředseda senátu Luděk Růžička konstatoval, že všechna předcházející usnesení 
AS FVTM byla splněna.  
 
Ad 5) Místopředseda senátu Luděk Růžička informoval, že zápis z minulého a předminulého 
zasedání AS FVTM, konaného 31. 1. 2012 a 7. 2. 2012, byl upraven, předán in natura všem 
členům senátu a bude vyvěšen na úřední desce i na internetových stránkách senátu.  
Š. Michna dodal, že v zápise č. 21, odst. Ad 2) chybí uvedené jméno doc. Ing. Gejzy 
Horvátha, CSc., který se zúčastnil schůzky s prorektorem pro rozvoj a informatizaci UJEP. 
Zápis bude opraven. 
 
J. Soukup uvedl, že F. Holešovský dosud nepředložil AS FVTM ekonomickou analýzu (zápis 
č. 14 ze dne 1. 7. 2011). Na příští zasedání AS FVTM, F. Holešovský připraví ekonomickou 
analýzu. 
 
Senát vzal zprávu na vědomí. 
 
Ad 6) J. Černý informoval senátory o výroční zprávě o hospodaření za rok 2011, kterou senát 
obdržel k prostudování. 
 
Š. Michna dodal, že by bylo dobré doplnit k poslednímu dni v roce přesnou částku zůstatku 
Stipendijního fondu. 
 
J. Soukup dodal, že by bylo dobré v závěru výroční zprávy o hospodaření pro rok 2011 
doplnit konkrétní úsporné opatření. 
 
Senátor M. Zamrazil se dostavil na zasedání na zasedání AS FVTM. Nyní je přítomno celkem 
8 z devíti členů AS FVTM. 
 
Usnesení [112]: AS FVTM projednal a schválil Výroční zprávu o hospodaření pro rok 2011.  
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Návrh usnesení byl schválen [112]. 
 
Ad 7) Do příštího zasedání dodá užší komise ve složení: J. Zukerestein, M. Zamrazil, J. 
Soukup a F. Holešovský STATUT FVTM. Na příštím zasedání AS FVTM se bude 
projednávat STATUT FVTM. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [113]. 
 
Ad 8) F. Holešovský seznámil senátory se Směrnicí pro udělování cen studentům FVTM. 
 
Usnesení: [114]: Akademický senát FVTM projednal a souhlasí se zavedením Směrnice pro 
udělování cen studentům Fakulty výrobních technologií a managementu. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [114]. 
 



Ad 9) F. Holešovský seznámil senátory se Směrnicí ocenění FVTM. 
Byly provedeny drobné úpravy směrnice a změna názvu na Směrnici pro udělování cen 
děkana FVTM. 
 
Usnesení [115]: Akademický senát FVTM projednal a po zapracování všech připomínek 
souhlasí se zavedením Směrnice pro udělování cen děkana FVTM. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Návrh usnesení byl schválen [115]. 
 
Ad 10) AS FVTM projednal část Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorském 
studijním programu FVTM. Vzhledem k závažnějšímu bodu k projednání se tento bod 
přesouvá na další zasedání AS FVTM s tím, že Z. Albrechtová rozešle z části upravenou verzi 
Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorském studijním programu FVTM všem 
senátorům a vedení a ti jí ho připomínkovaný vrátí zpět do 2. 3. 2012. Z. Albrechtová pak 
vyznačí všechny připomínky do jednoho souhrnného znění, které projedná užší komise ve 
složení: F. Holešovský, J. Mádl a M. Zamrazil. Užší komise předpřipraví Studijní a zkušební 
řád pro studium v doktorském studijním programu FVTM na příští zasedání AS FVTM, kdy 
se bude projednávat. 
 
Senát vzal zprávu na vědomí. 
 
Ad 11) G. Horváth seznámil členy zasedání AS FVTM s podrobnou analýzou variant 
umístění  FVTM (viz příloha zápisu). Š. Michna a J. Černý doplnili informace týkající se 
analýzy variant umístění FVTM. 
 
J. Soukup uvedl, že v analýze jsou uvedeny chyby. Také uvedl, že se mu budova S nelíbí a 
odmítl se do ní stěhovat. Uvedl, že pro potřeby KSM je budova S malá (nejsou prostory pro 
laboratoře, dostatečně velké prostory pro učebny). 
 
J. Mádl informoval, že přesné finanční částky nejsou v analýze uvedeny, ale že jsou 
vypracované a uložené u Š. Michny.  
 
B. Skočilasová se dotázala J. Černého, zda-li varianta 2 znamená pro FVTM zvýšení 
provozních nákladů. J. Černý odpověděl, že ano. 
 
M. Zamrazil uvedl, že pokud by výhledově měla stát jedna budova, kde by byla nastěhovaná 
komplet celá FVTM, tak by to bylo dobré řešení. 
 
J. Soukup dodal, že by měl být vyhotovený písemný příslib z rektorátu. 
 
B. Skočilasová uvedla, že by se mohl využít i prostor okolo budovy S. 
 
Š. Michna uvedl, že varianta 2, tedy budova v kampusu, nám nezabrání v nárůstu studentů 
v přechodném období a dalšímu rozvíjení fakulty. 
 
Usnesení [116]: AS FVTM se přiklání a rozhoduje pro variantu 2 – Kampus (viz přiložená 
příloha k 22. zasedání AS FVTM), tedy přechodná doba v budově S, pouze při plnění těchto 
podmínek: neprodlená rekonstrukce budovy S, jak bylo přislíbeno rektorátem UJEP, aby byla 
budova S připravená k nastěhování v letošním roce. A za podmínky neprodlené přípravy na 
stavbu (investiční plán, získávání potřebných povolení, zpracování architektonického plánu a 
projektu budovy) budovy R za opatření prostředků na zahájení stavebních prací ještě dříve 
než před rokem 2015.  
 



Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh usnesení byl schválen [116]. 
 
Ad 12) F. Holešovský seznámil členy s návrhem o rozšíření Vědecké rady o prof. Ing. Karla 
Kocmana, DrSc. a Plk. Doc. Ing. Milana Chalupu, CSc. 
 
Usnesení [117]: Akademický senát FVTM souhlasí s rozšířením Vědecké rady o prof. Ing. 
Karla Kocmana, DrSc. a Plk. Doc. Ing. Milana Chalupu, CSc. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Návrh usnesení byl schválen [117]. 
 
Ad 13a) Místopředseda L. Růžička informoval členy AS FVTM o výzvě předsedy AS 
filozofické fakulty, aby se FVTM zapojila do „tzv. Týdnu neklidu“ a doporučila děkanovi 
FVTM, aby vyhlásil dne 29. 2. 2012 děkanské volno. 
 
Hlasování: pro 3, proti 1, zdržel se 4  
Návrh nebyl schválen [118]. 
 
Ad 13b) J. Černý informoval senátory o nutnosti proplacení faktur z FRIMU za projekty 
KTMI. Místopředseda L. Růžička upozornil, že Š. Michna nepředložil senátu usnesení na 
požadavek o proplacení faktur.  
 
Usnesení [119]: AS FVTM schvaluje uvolnění finančních prostředků z FRIMu na 
projektovou dokumentaci budovy H v rámci rekonstrukce podkroví ve výši 72 000,- Kč. 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh usnesení byl schválen [119]. 
 
Ad 8) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení  
č. 110 až č. 119. Příští zasedání AS FVTM bude konáno v úterý 13. března 2012 od 9 hodin 
v budově děkanátu FVTM. 
 
 
 
Zapsala: Zuzana Albrechtová, v. r. 

Ověřili: Irena Hralová, v. r.   

                  Blanka Skočilasová, v. r.  

  

 
V Ústí nad Labem dne 2. 3. 2012 
 

Luděk Růžička     
                                                         místopředseda Akademického senátu FVTM UJEP 


