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Zápis z 12. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu 

UJEP, konaného dne 12. 3. 2008 
 
 
 
Přítomni: Mgr. Markéta Bartošová Tautrmanová, Tomáš Hašek, Lukáš Kolda, Ing. Lucie Lopu-
šanová, Mgr. Irena Pillárová, Ing. Blanka Skočilasová, ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil, Bc. Jana 
Zelenková 
 
Host: Mgr. Jan Černý, doc. Dr. Ing. František Holešovský 
 
 Zasedání bylo zahájeno v 15:30 hod. s následujícím programem: 
 

1. Kontrola plnění předcházejících usnesení, 
2. příprava doplňovacích voleb do akademického senátu UJEP, 
3. zpráva o hospodaření fakulty od počátku roku 2008, 
4. návrh rozpočtu fakulty na rok 2008. 

 
 

 
Úvodem bylo shledáno, že není žádných nedostatků v plnění předcházejících senátních usne-

sení. 
 

V rámci přípravy doplňovacích voleb do akademického senátu UJEP (viz usnesení č. 29) bylo 
se souhlasem dále jmenovaných kolegů usneseno [36]: Ustavuje se dílčí volební komise pro 
volby do AS UJEP ve složení kolegyně a kolegové Marcela Faltýnová, Tomáš Hašek (předseda), 
Petr Majrich. Komisi se ukládá, aby volby zorganizovala podle svého nejlepšího vědomí a svě-
domí a ve shodě s příslušnými předpisy tak, aby proběhly ve čtvrtek 20. 3. 2008 od 7:30 do 
13:00 hod. 

 
Senátoři poté vyslechli a projednali zprávu tajemníka fakulty kolegy Jana Černého o hospoda-

ření fakulty od počátku letošního roku. S politováním vzali na vědomí, že první ucelený a kon-
krétní přehled bude k dispozici nejspíš až v dubnu, takže o průběhu hospodaření v průběhu prv-
ních měsíců roku se lze jen orientačně dohadovat a jeho přesné řízení a následná kontrola jsou 
prakticky nemožné.   

 
Po projednání návrhu rozpočtu FVTM na rok 2008, který přednesl tajemník fakulty kolega 

Jan Černý, bylo usneseno [37]: Předložený rozpočtový návrh se schvaluje a kolega tajemník si 
žádá, aby na příštím senátním zasedání sdělil, zda v rámci celé univerzity byl tento návrh akcep-
tován a jde tedy o jeho konečnou verzi a nebo zda v něm byly učiněny nějaké změny. 

 



Závěrem bylo rozhodnuto, že příští zasedání senátu proběhne v řádném termínu dne 2. 4. 
2008 v  15:30 hod.  

 
 

Zapsal: Milan Zamrazil 
 
 


