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Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a 

managementu UJEP, konaného dne 9. května 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. 
 
Omluvena: Bc. Jana Zelenková. 
 
Host: Doc. Dr. Ing. František Holešovský  
  
 
 Zasedání bylo zahájeno v 10:00 hod. V jeho úvodu pověřený děkan fakulty kolega Fran-
tišek Holešovský blahopřál členům historicky prvního fakultního akademického senátu ke zvo-
lení do funkce a popřál jim mnoho úspěchu v práci. 
  

Poté byla podle ustanovení článku 6 odst. 2 volebního a jednacího řádu akademického 
senátu FVTM UJEP (dále „VJŘ“) uskutečněna volba předsedy a místopředsedy senátu. Usnese-
no [1]: předsedou akademického senátu je kolega Milan Zamrazil, místopředsedkyní je kolegyně 
Jana Zelenková.  

 
 Dále byla určena chronologie senátních zasedání. Usneseno [2]: pravidelná zasedání se-
nátu budou konána každou první středu v měsíci v 15:00 hod.; příští zasedání se uskuteční dne 6. 
6. 2007 a mimo jiné při něm bude určen způsob senátního rozhodování per rollam (čl. 8 VJŘ). 
 
 Poté byly stanoveny okolnosti veřejné prezentace činnosti akademického senátu. Usne-
seno [3]: Publikaci činnosti senátu bude obstarávat kolegyně Lucie Lopušanová, která též zajistí 
zřízení senátní internetové stránky. 
 
 Posléze akademický senát projednal postup, předcházející přijetí usnesení o návrhu na 
jmenování děkana fakulty na příští funkční období. Usneseno [4]: podle ustanovení § 27 odst. 1 
lit. g) zákona o vysokých školách se vyhlašuje řízení o návrhu na jmenování děkana fakulty 
(„volba“ kandidáta na funkci děkana). Návrhy na přijetí příslušného usnesení může senátu podat 
každý člen akademické obce fakulty, navrhovat lze kteréhokoliv akademického pracovníka. Ná-
vrh, obsahující označení navrhované osoby, podpis navrhujícího a vlastnoručně podepsané pro-
hlášení navrhovaného o souhlasu s kandidaturou, musí být odevzdán nejpozději do 12:00 hod. 
dne 31. 5. 2007 do sekretariátu pověřeného děkana. Součástí návrhu může být vlastní prezentace 
navrhované osoby v rozsahu nejvýše dvou stránek formátu A4, eventuálně doplněná fotografií, 
která se vyvěsí na úřední desce fakulty. Předseda senátu kolega Milan Zamrazil nejpozději 
v pondělí 4. 6. 2007 seznámí senátory s došlými návrhy a kolegyně Lucie Lopušanová je zveřej-
ní. Ve středu dne 6. 6. 2007 ve 13:00 hod. se před pravidelným zasedáním senátu uskuteční ve-



řejné představení těch navrhovaných osob, které o to projeví zájem. Jednotlivé prezentace mo-
hou trvat nejdéle 20 minut, místo pořádání bude ještě upřesněno. V bezprostřední časové návaz-
nosti se pak akademický senát tajným hlasováním usnese o návrhu na jmenování děkana (§ 27 
odst. 3 zákona o vysokých školách), který kolega Milan Zamrazil nejpozději příští den předloží 
rektorce UJEP ke jmenování dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona o vysokých školách. 
 
 
Zapsal: Milan Zamrazil 
 
 

 
 
 
 

 


