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Zápis z 3. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu 

UJEP, konaného dne 4. července 2007 
 
 
 
Přítomni: Tomáš Hašek, Ing. Lucie Lopušanová, PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Mgr. Irena Pilláro-
vá, Mgr. Markéta Tautrmanová, Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D., ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil 
 
Host: Mgr. Jan Černý, doc. Ing. František Holešovský, Dr. 
  
 
 Zasedání bylo zahájeno v 9:30 hod. s následujícím programem: 

1. kontrola plnění předcházejících usnesení, 
2. zpráva o hospodaření fakulty za období I. – V./2007, 
3. projednání návrhu vnitřních předpisů fakulty,  
4. různé. 

 
 

Úvodem bylo shledáno, že není žádných nedostatků v plnění předcházejících senátních 
usnesení. 

 
Senátoři následně vyslechli podrobnou zprávu tajemníka fakulty kolegy Jana Černého o 

hospodaření s finančními prostředky fakulty od ledna do května 2007. Poté bylo usneseno [8]: 
Zpráva tajemníka fakulty o využívání finančních prostředků fakulty za předcházející část roku 
2007 se po kontrole bere na vědomí (§27 odst. 1 lit. c ZVŠ). V této souvislosti bylo dále usnese-
no [9]: Schvaluje se uvolnění peněžní částky 388 000,- Kč ze SZNN na krytí akce „Reko 2. N.P. 
pavilonu H Kampus pro FVTM“; akademický senát však toto opatření považuje za nesystémové 
v důsledku nepřehledné koncepce financování výstavby univerzitního kampusu. 

 
Podle ustanovení §27 odst. 1 lit. b ZVŠ byl poté na návrh děkana fakulty kolegy Františ-

ka Holešovského projednán a upraven text několika vnitřních předpisů fakulty. Poté bylo usne-
seno [10]: Schvaluje se statut FVTM UJEP. Další vnitřní předpisy budou - po doladění textu na 
základě připomínek senátorů - projednány v rámci příštího senátního zasedání. 

 
Závěrem bylo určeno, že příští zasedání senátu proběhne mimořádně ve čtvrtek 30. 8. 

2007 ve 14:00 hod. 
 
 

Zapsal: Milan Zamrazil 
 
 
 

 


