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Zápis z 11. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu 

UJEP, konaného dne 13. 2. 2008 
 
 
 
Přítomni: Mgr. Markéta Bartošová Tautrmanová, Tomáš Hašek, Lukáš Kolda, Ing. Lucie Lopu-
šanová, PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Mgr. Irena Pillárová, Ing. Blanka Skočilasová, ThMgr. JUDr. 
Milan Zamrazil, Bc. Jana Zelenková 
 
Host: Mgr. Jan Černý, doc. Dr. Ing. František Holešovský, Ing. Tomáš Hrala 
 
 
 Zasedání bylo zahájeno v 15:30 hod. s následujícím programem: 
 

1. Kontrola plnění předcházejících usnesení, 
2. příprava doplňovacích voleb do akademického senátu UJEP, 
3. vyhodnocení Dlouhodobého záměru činnosti  FVTM za rok 2007, 
4. zpráva o hospodaření fakulty za rok 2007, 
5. různé. 

 
 
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 
po předchozí dohodě předsedů AS FVTM a AS UJEP, jakož i se souhlasem dále jmenovaných 
kolegů, usneseno [33]: Členy hlavní volební komise z FVTM pro uvedené doplňovací volby, 
které by se měly uskutečnit dne 23. 3. 2008, budou kolegyně Blanka Skočilasová, Jana Zelenko-
vá a kolega Lukáš Kolda. Dílčí volební komise bude ustavena poté, co akademický senát UJEP 
na svém příštím zasedání volby vyhlásí.  

 
Senátoři poté vyslechli a projednali zprávu děkana fakulty kolegy Františka Holešovského o 

plnění aktualizovaného Dlouhodobého záměru činnosti FVTM pro rok 2007; poté bylo usneseno 
[34]: Vyhodnocení uvedeného dokumentu se schvaluje bez připomínek. 

 
Následně senátoři projednali zprávu o hospodaření FVTM za rok 2007 (§27 odst. 1 lit. b 

ZVŠ), prezentovanou a podrobně vysvětlenou tajemníkem fakulty kolegou Janem Černým. Poté 
bylo usneseno [35]: Zpráva se schvaluje s tím, že bylo dosaženo kladného hospodářského vý-
sledku ve výši 2 474 300,- Kč, z nichž 1 467 600,- Kč bude umístěno ve fondu provozních pro-
středků, 756 000,- Kč ve FRIMu a 250 700,- Kč ve fondu odměn (151 200,- Kč plus 99 500,- Kč 
z doplňkové činnosti). 

 



Byla projednána poznámka děkana fakulty kolegy Františka Holešovského, že není dostateč-
ně vymezen okruh činnosti celouniverzitního investičního oddělení. To vede k nepřiměřenému 
zatěžování tajemníků fakult pracemi, jež by nejspíš měly být realizovány centrálně. Doporučuje 
se zástupcům FVTM v AS UJEP, aby tuto záležitost na tamním zasedání otevřeli.  

 
Poté senátoři vzali na vědomí zprávu kolegy Tomáše Haška, že je snad připravováno konání 

studentského majáles; podrobnosti zatím nejsou známy.  
 

Závěrem bylo rozhodnuto, že příští zasedání senátu proběhne až druhou středu v březnu, 
totiž dne 13. března 2008 v 15:30 hod., aby byl vytvořen dostatečný časový prostor 
k vypracování návrhu a následnému projednání rozpočtu na letošní rok.  

 
 

Zapsal: Milan Zamrazil 
 
 


