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

UJEP, konaného dne 6. června 2007 
 
 
 
Přítomni: Tomáš Hašek, Lukáš Kolda, Ing. Lucie Lopušanová, PhDr. Jan Novotný,Ph.D., Mgr. 
Irena Pillárová, Mgr. Markéta Tautrmanová, Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D., ThMgr. JUDr. Milan 
Zamrazil, Bc. Jana Zelenková 
 
Host: doc. Ing. František Holešovský, Dr., doc. Ing. Josef Soukup, CSc., členové akademické 
obce 
  
 
 Zasedání bylo zahájeno ve 13:00 hod. s následujícím programem: 

1. kontrola plnění předcházejících usnesení, 
2. představení kandidátů na funkci děkana fakulty pro funkční období 2007 – 2011, 
3. usnesení o návrhu na jmenování děkana,  
4. určení postupu při senátním rozhodování per rollam, 
5. určení formálních náležitostí návrhů, předkládaných akademickému senátu, 
6. různé. 

 
 

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

 
V návaznosti na usnesení č. 4 z 9. 5. 2007 bylo konstatováno, že ve vymezené lhůtě byli 

akademickému senátu navrženi dva kandidáti na funkci děkana fakulty pro příští funkční období, 
a to kolega František Holešovský a kolega Josef Soukup. Oba projevili zájem veřejně prezento-
vat svoji osobu a záměry, což se stalo. Po vyslechnutí jejich přednesů se senátoři usnesli o návr-
hu na jmenování děkana (§ 27 odst. 1 lit. g zákona o vysokých školách – „ZVŠ“), a to tajným 
hlasováním (§ 27 odst. 3 ZVŠ), jehož se platně zúčastnilo všech 9 senátorů. Z nich dva podpořili 
kolegu Josefa Soukupa, sedm zbývajících hlasů obdržel kolega František Holešovský; hlasovací 
lístky jsou přílohou originálu tohoto zápisu. Protože shodné stanovisko zaujala nadpoloviční 
většina senátorů (čl. 7 odst. 5 VJŘ), bylo usneseno [5]: Navrhuje se, aby do funkce děkana fa-
kulty pro funkční období 2007 – 2011 byl jmenován kolega doc. Ing. František Holešovský, Dr. 
Kolega Milan Zamrazil bude tento návrh neprodleně tlumočit Její Magnificenci paní rektorce 
UJEP. 

 
Podle ustanovení čl. 8 VJŘ bylo dále ohledně rozhodování akademického senátu postu-

pem per rollam usneseno [6]: K přijetí usnesením per rollam vyzve všechny dosažitelné senátory 
předseda, při jeho nedostupnosti místopředseda akademického senátu nebo jiný senátor, a to ve 
věcech, které nesnesou odkladu a u nichž tento postup není jeho povahou nebo předpisem vylou-
čen. Posouzení jejich naléhavosti a vhodnosti tohoto způsobu senátního rozhodování přísluší 



vyzývajícímu členu senátu. Ten pak senátory v nezbytném rozsahu a nejvhodnějším způsobem 
(emailem, běžnou poštou, event. telefonicky) vyrozumí o podstatě věci a předestře jim návrh 
usnesení tak, aby dotázaný mohl odpovědět jen: 1. souhlasím,  nebo 2. nesouhlasím, nebo 3. zdr-
žuji se hlasování. Jiné stanovisko není přípustné, diskuse k věci odpadá. Vyzývající člen senátu 
každému z kontaktovaných senátorů určí lhůtu a způsob vyjádření jejich stanoviska. Bude-li mu 
předáno telefonicky, učiní o tom úřední záznam. Kontaktovaní senátoři se považují ve smyslu 
ustanovení čl. 7 odst. 1, 5 VJŘ za přítomné. Po ukončení hlasování vyzývající senátor shrne jeho 
výsledky a naloží s nimi způsobem, odpovídajícím dané situaci. Vše podrobně zaznamená tak, 
aby při nejbližším řádném zasedání akademického senátu mohla být záležitost pojata do přísluš-
ného zápisu. 

 
Ohledně formálních náležitostí návrhů, které budou předkládány akademickému senátu 

k projednání a zaujetí stanoviska, bylo usneseno [7]: Každá věc, která se senátu předkládá 
k projednání, musí být předkladatelem opatřena doslovným návrhem znění toho senátního stano-
viska (např. usnesení), jehož vydání je navrhováno. Předlohy se odevzdávají na sekretariátu dě-
kana fakulty (čl. 6 odst. 6,7 VJŘ) nejpozději 10 dnů před konáním příslušného zasedání senátu; 
případné zkrácení této lhůty musí být projednáno s předsedou senátu a náležitě odůvodněno. 

 
Závěrem bylo určeno, že příští zasedání senátu proběhne ve středu 4. 7. 2007 v 9:30 hod. 

před absolventskými promocemi. 
 
 

Zapsal: Milan Zamrazil 
 
 

 
 
 
 

 


