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Zápis z 22. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu 

UJEP, konaného dne 11. 2. 2009 
 
 
 
Přítomni: Mgr. Markéta Bartošová Tautrmanová, Bc. Tomáš Hašek, Mgr. Irena Pillárová, Ing. 
Blanka Skočilasová, ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil. 
 
Hosté: Ing. Luděk Cyhelský, Mgr. Jan Černý, prof. Dr. Ing. František Holešovský, Ing. Tomáš 
Hrala, doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc., prof. Ing. Jan Mádl, CSc., doc. Ing. Štefan Michna, CSc., 
Bc. Martin Nociar, Ing. Václav Petržíla, doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., Ing. Tomáš Vysloužil, 
Ph.D., PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. 
 
     Zasedání bylo zahájeno v 15:00 hod.; jediným programovým bodem bylo projednání 
okolností výstavby univerzitního kampusu ve vazbě na potřeby FVTM, a to za přítomnosti 
vrcholných akademických funkcionářů Univerzity J. E. Purkyně a FVTM UJEP. 
 
     Předseda akademického senátu fakulty kolega Milan Zamrazil předestřel důvody dnešního 
senátního zasedání; poukázal přitom na usnesení č. 58 ze dne 28. 1. 2009, jímž senátoři vyslovili 
znepokojení z dosavadního průběhu výstavby univerzitního kampusu a vyjádřili obavy, že 
dnešní a možná i budoucí dislokace FVTM – v návaznosti na rozmístění ostatních univerzitních 
součástí v kampusu – nejenže neumožní realizaci připravovaných aktivit FVTM, zachycených v 
jejím schváleném dlouhodobém programu rozvoje na rok 2009 a výhledově i na další léta 
(zejména pak aktivit spojených s rozšiřováním doktorských studijních programů), ale dokonce 
omezí i aktivity současné. Limitujícím činitelem je především nedostatek prostor jednak pro 
výuku studentů prvních ročníků, kdy fakultě dlouhodobě chybí velká přednášková aula a 
dosavadní nouzová řešení nelze aplikovat donekonečna, a jednak pro umístění fakultních 
laboratoří a pro koncentraci fakultních pracovišť vůbec. Předpokládané řešení úpravami budovy 
H v kampusu považuje akademický senát za nedostatečně určité a nikoliv najisto postavené, 
zejména když v této budově nadále sídlí další univerzitní součásti (zejména Centrum 
informatiky) a organizace (HomeCare); nadto není vyjasněna otázka financování – a ostatně ani 
realizace samotné – rekonstrukce suterénních a podkrovních prostor budovy H v kampusu, která 
by řadu akutních potřeb FVTM aspoň na přechodnou dobu saturovala. 
 
     Děkan FVTM kolega František Holešovský  v této souvislosti připomněl, že obava o další 
osud fakultního rozvoje jej dne 16. ledna 2006 přivedla k sepsání listu kolegyni rektorce, v němž 
vylíčil prostorové problémy fakulty a jednotlivých kateder, které jsou podle mínění jejich 
vedoucích na hranici únosnosti. S listem byli senátoři seznámeni již při minulé zasedání a 
kolegyně rektorka ne něj reagovala dopisem z 26. ledna 2009; i jeho text senátoři dostali v 
mezidobí ne vědomí. 
 
     Poté rektorka UJEP kolegyně Iva Ritschelová za odborného přispění kvestora kolegy Václava 
Petržíly a prorektorů kolegů Luďka Cyhelského a Tomáše Loučky podrobně vysvětlila náhled 
svůj i ostatních vrcholných akademických funkcionářů na předestřenou problematiku. S 
odkazem na již zmíněný dopis děkanovi FVTM zdůraznila, že záměry fakulty i celé univerzity 



jsou samozřejmě totožné a směřují k vytvoření komplexního univerzitního kampusu, v němž 
bude zajištěna činnost všech součástí UJEP ke všeobecné spokojenosti. Časový horizont 
dosažení tohoto cíle je ovšem určen množstvím peněz, které bude mít univerzita k dispozici. 
Financování z centrálních republikových zdrojů i ze zdrojů v rámci operačního programu 
VAVPI je a bude prováděno průběžně podle dostupných možností, přičemž další podstatné 
informace o něm  budou dosažitelné až v závěru letošního roku. Proto dnes ještě nelze s 
naprostou jistotou určit, kdy a v jakém rozsahu budou jednotlivé etapy výstavby kampusu, 
včetně úprav a následného využití budovy H, realizovány. Univerzitní součásti – FVTM 
nevyjímaje – tak budou muset i nadále počítat s existencí určitých provizórií a přechodných 
řešení svých potřeb, například vzájemnou výpomocí; v této souvislosti kolegyně rektorka uvedla 
možnost využití velkých přednáškových aul v budově fakulty umění a designu  pro zmíněnou 
výuku studentů FVTM. Navzdory uvedeným omezením ale rektorát učiní vše pro to, aby 
současné i výhledové potřeby FVTM byly uspokojeny v maximální možné míře. 
 
     Po zevrubném projednání celé problematiky bylo následně přijato usnesení [59]: 
Akademický senát FVTM souhlasí s těmito dílčími dohodami mezi vrcholnými představiteli 
fakulty a univerzity: 
 
-   společnost HomeCare bude vymístěna z budovy H v souladu s uzavřenou smlouvou, a to 
příslušnými pracovníky rektorátu UJEP na základě neprodleně předložené fakultní žádosti; 
předpokládaným termínem je 1. srpen 2009; 
 
-   otázka vymístění univerzitního centra informatiky z budovy H bude řešena rektorátem na 
základě vzájemných jednání děkanů FVTM a PřF UJEP, a to s maximální snahou uvolnit tyto 
prostory pro potřeby UJEP v přiměřeném předstihu před zahájením akademického roku 
2009/2010; 
 
-   pro akademický rok 2009/2010 a v nouzi i pro akademický rok následující budou prostorové 
potřeby FVTM pro výuku studentů prvních ročníků vyřešeny poskytnutím přednáškových aul 
FUD, a to tak, aby výuka studentů FVTM mohla probíhat v obvyklé denní době a v návaznosti 
na další rozvrhy vyučovacích hodin FVTM; při eventuálních neshodách mezi oběma fakultami 
rozhodne spor rektorka UJEP direktivně; 
 
-   stavební úpravy podkrovních prostor budovy H v kampusu, například podle předběžné studie, 
kterou nechala vypracovat FVTM, se prozatím odloží nejdéle na dvě léta, a to do doby, než bude 
patrno, jak tyto úpravy financovat. Konstatuje se však, že trvalé ponechání těchto prostor ladem 
by nebylo vhodné bez ohledu na to, kým a kdy budou perspektivně využívány; tato okolnost 
bude vzata v úvahu při rozhodování o rozsahu rekonstrukce tamního výtahu (viz následující 
bod); 
 
-   otázka rekonstrukce výtahu v budově H a jeho případného rozšíření do podkroví bude 
vyřešena jednáním mezi tajemníkem FVTM a kvestorem UJEP tak, aby bylo vyhověno 
dosavadním kolaudačním závěrům se stanoveným termínem do konce roku 2009. Následně bude 
stejným způsobem vyřešeno financování této akce, přičemž event. podíl FVTM na něm nesmí 
omezit předpokládané investiční výdaje FVTM v roce 2009 a následujících letech (především 
proto, že stále není definitivně určeno, která univerzitní součást bude podkroví budovy H posléze 
užívat, resp. zda to bude právě FVTM); 
 
-   ohledně zamýšlených úprav suterénních prostorů budovy H zajistí FVTM kvalifikovaný 
odhad potřebných investičních nákladů a s požadavkem na jejich čerpání z univerzitního FRIMu  
jej předá rektorátu nejpozději do 18. února 2009; detailní projektovou dokumentaci pak FVTM 
zajistí následně a tajemník fakulty dohodne s kvestorem univerzity její financování. Rektorát 
UJEP poté učiní maximum pro to, aby tato akce byla finančně pokryta a mohla být realizována 
do konce kalendářního roku 2009; 
 



-  v návaznosti na předcházející ujednání ohledně úprav suterénu a uvolnění přízemí budovy H 
společností HomeCare a univerzitním centrem informatiky bude vyřešeno umístění fakultní 
laboratoře metalografie včetně odpovídajícího sociálního zázemí. 
 
     Schůze akademického senátu FVTM UJEP byla ukončena v 18.45 hod., následující zasedání  
bude avizováno obvyklou pozvánkou.                 
 
 
Zapsal: Milan Zamrazil 


