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Zápis z 20. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 
 
 
Datum konání: 31. 1. 2012 
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: Ing. Martin Svoboda 
Zapisovatelka: p. Zuzana Albrechtová 
Hosté: Mgr. Jan Černý, Ing. Milan Dian, 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  

a) Změna FRIM – krytí, přečerpání projektu 08 Michna 
7. Různé 

a) Novelizace Statutu FVTM 
b) Konečná revize podkladového materiálu pro jednání s rektorátem UJEP  

o koncepci dalšího rozvoje FVTM 
c) Směrnice pro udělování cen studentům FVTM 
d) Směrnice pro udělování ocenění FVTM 
e) Schválení podmínek přijímacího řízení v doktorském studijním programu 

8. Závěr 
 
Ad 1) Zasedání v 10:00 hodin v budově děkanátu FVTM zahájil a dále řídil předseda senátu 
Milan Zamrazil. Konstatoval, že je přítomno celkem 8 z devíti členů a plénum AS FVTM je 
tudíž usnášení schopné. 
  
Ad 2) Předseda senátu Milan Zamrazil předložil shora uvedený program jednání, do kterého 
do bodu Různé doplnil bod 7f): Zpráva ze zasedání Rady vysokých škol. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 Program jednání byl schválen [100]. 
 
 

Tento obrázek nyní nelze zobrazit.



Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM: senátoři 
Luděk Růžička a Jan Novotný. 
  
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [101]. 
 
Ad 4) Předseda senátu Milan Zamrazil konstatoval, že všechna předcházející usnesení AS 
FVTM byla splněna.  
 
Ad 5) Předseda senátu Milan Zamrazil informoval, že zápis z minulého zasedání AS FVTM, 
konaného 5. 1. 2011, byl upraven, předán in natura všem členům senátu a bude vyvěšen na 
úřední desce i na internetových stránkách senátu.  
 
Ad 6) J. Černý informoval: výsledky hospodaření 2011 nejsou zatím k dispozici. Předběžně 
HV v HČ bude mírně ztrátový v DČ mírně přebytkový. Vzhledem k tomu, nebude potřeba 
využití finanční zápůjčky od PF UJEP. Oznámil členům, že rekonstrukce budovy H se 
přesouvá na jaro 2012. Prostředky ze společného FRIMu, které byly vyčleněny na 
rekonstrukci budovy H, se převedou spolu s uspořenými z akce reko. WC a zateplení budovy 
NO na více práce (požární dveře, hydroizolace budovy, rozvod počítačové sítě).  
Tajemník fakulty Mgr. Jan Černý informoval členy senátu o činnosti VTP, která nedosáhla 
předpokladů a skončila ve ztrátě (cca 110 tis. Kč + náklady na energii). 
Dále informoval členy senátu o poradě s kvestorem UJEP. 
 
 Předseda senátu Milan Zamrazil se dotázal, zda rozpočet fakulty udržíme ve vyrovnaném 
stavu. Tajemník fakulty potvrdil vyrovnaný zůstatek fakulty. 
 
Senátor Josef Soukup se dotázal tajemníka fakulty, jestli bude do budoucna v plánovaných 
akcích zahrnuta akce vysušení objektu Za Válcovnou. Jan Černý doporučil, aby Josef Soukup 
připravil drobný investiční záměr a přednesl jej na kolegiu děkana a zasedání AS FVTM. 
Dále Josef Soukup navrhnul, aby se finanční prostředky FRIM zmrazily.  
 
Senátorka Blanka Skočilasová požádala tajemníka o informace ohledně projektu doplnění 
infrastruktury z VaVpI  na budovu H – dokončení rekonstrukce půdy za 23 mil. Kč s 15% 
spoluúčastí fakulty. Tajemník uvedl, že koordinátorem projektu VaVpI je Ing. Radek 
Honzátko, Ph.D.. Spoluúčast na projektu je financována ze společného FRIMu. 
 
Senátorka Irena Hralová se dotázala na výsledky hospodaření za konferenci KMEP. A 
požádala o bližší komentář k čerpání rozpočtu konference Aluminium.  
 
Usnesení [102]: AS FVTM požaduje, aby návrhy na jakékoliv dodatečné čerpání z FRIMU - 
výjimku tvoří havarijní situace  - byly předkládány předem, tedy než k vynaložení nákladů 
dojde, a ne až s požadavkem na odsouhlasení čerpání, které už nastalo. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh usnesení byl schválen [102]. 
 
Ad 6a) Doc. Michna seznámil členy senátu s důvodem přečerpání finančních prostředků na 
projektu 08, kde je řešitelem. Žádá členy senátu o schválení převodu finančního obnosu 
(16 370,74 Kč) z FRIMu FVTM. Milan Zamrazil upozornil Štefana Michnu, že senát nedostal 
písemný návrh na usnesení o přeúčtování finančních prostředků podle VaJŘ AS. Štefan 
Michna slíbil členům senátu, že už nebude žádat o další neplánované čerpání peněz z FRIMU. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen [103]. 



 
 
Ad 7a) Milan Zamrazil navrhl ustavení užší komise k projednání STATUTU FVTM ve 
složení: PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D., ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil, doc. Ing. Josef 
Soukup, CSc., prof. Dr. Ing. František Holešovský. Užší komise sestaví konečný návrh se 
zapracováním všech připomínek a teprve poté AS FVTM tento konečný návrh projedná. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [104]. 
 
Ad 7b) Senátor Štefan Michna seznámil členy zasedání s podkladovým materiálem pro 
jednání s rektorátem UJEP o koncepci dalšího rozvoje. Milan Zamrazil upozornil členy 
senátu, že dnes, 31. 1. 2012 v 16:00 hod. se uskuteční jednání s prorektorem pro rozvoj a 
informatizace UJEP, doc. ak. malířem Vladimírem Švecem. 
 Senátor Josef Soukup nesouhlasí s předloženou koncepcí. Upravil by jí následovně: zanechal 
by první část koncepce se změnou názvu koncepce a nepřikládal by k ní žádné přílohy.  
Senátorka Irena Hralová vznesla připomínku, že většina členů AS FVTM neobdržela 
podkladové materiály pro jednání s rektorem, tudíž nemohou tuto koncepci připomínkovat. 
 
Členové senátu souhlasili s následovným: pro jednání s rektorem se ponechá první část 
předložené koncepce s drobnými úpravami v textu a změnou v názvu a bez příloh. Poté se 
opravená koncepce rozešle členům AS FVTM. Z mimořádného zasedání s rektorem bude 
vyhotoven zápis. 
 
 
Ad 7c) Předseda senátu Milan Zamrazil navrhnul, aby se tento bod Ad 7c) Směrnice pro 
udělování cen studentům FVTM projednávala na příštím zasedání AS FVTM. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [106]. 
 
Ad 7d) Předseda senátu Milan Zamrazil navrhl, aby se tento bod Ad 7d) Směrnice pro 
udělování ocenění FVTM projednávala na příštím zasedání AS FVTM. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
           Návrh byl schválen [107]. 
 
Ad 7e) Ing. Milan Dian, Ph.D. předložil členům senátu návrh podmínek přijímacího řízení 
v doktorském studijním programu k následujícímu usnesení: AS FVTM souhlasí 
s podmínkami přijímacího řízení v doktorském studijním programu na akademický rok 
2012/2013. 

 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
           Návrh byl schválen [108]. 
 
Ad 7f) Senátor Luděk Růžička seznámil členy AS FVTM se zasedáním Rady vysokých škol. 
Oznámil, že členům zasedání rozešle elektronicky ekonomické informace z Rady vysokých 
škol. 
 
Senát vzal zprávu na vědomí. 
Senátorka Irena Hralová uvedla, že by se měl projednávat ještě Studijní a stipendijní řád 
FVTM. Bude se projednávat na příštím zasedání AS FVTM. 

 



Ad 8) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení  
č. 100 až č. 108. Příští zasedání AS FVTM bude konáno v úterý 28. února 2012 od 10 hodin 
v budově děkanátu FVTM. 
 
 
 
Zapsala: Zuzana Albrechtová 

Ověřili: Jan Novotný 

                  Luděk Růžička 

  

 
V Ústí nad Labem dne 1. 2. 2012 
 

Milan Zamrazil    
                                                         předseda Akademického senátu FVTM UJEP 


