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Zápis z 25. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu 

UJEP, konaného dne 20. 5. 2009 
 
 
Přítomni: Mgr. Markéta Bartošová Tautrmanová, Jan Faust, Bc. Tomáš Hašek, Bc. Lukáš 
Kolda, PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Mgr. Irena Pillárová, Ing. Blanka Skočilasová, ThMgr. JUDr. 
Milan Zamrazil. 
 
Hosté: Mgr. Jan Černý, prof. Dr. Ing. František Holešovský, Ing. Tomáš Hrala, Ing. Tomáš 
Vysloužil, Ph.D., PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. 
 

Zasedání bylo zahájeno ve 14 hod. s následujícím programem: 
 

1. kontrola plnění předcházejících usnesení, 

2. ekonomické záležitosti, 

3. projekt vybudování „Technologického a výzkumného centra v Ústí nad Labem“, 

4. aktuální informace. 

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

usnesení, nadále je otevřené pouze usnesení č. 61 s termínem VI/2009. 
 

Tajemník fakulty kolega Jan Černý poté předložil zprávu o aktuálním hospodaření; byla 
konstatována napjatost rozpočtu i při současném úporném šetření ve všech v úvahu 
přicházejících výdajových oblastech. 

 
Senátoři následně vyslechli zprávu děkana fakulty kolegy Františka Holešovského o 

záměru vytvořit Technologické a výzkumné centrum v Ústí nad Labem (TVC) formou 
samostatně organizační jednotky UJEP s úzkou vazbou na FVTM, většinově financovanou 
z prostředků MPO ČR. Po zevrubném projednání této záležitosti usneseno [65]: Akademický 
senát souhlasí s registrací projektu TVC do Operačního programu pro podnikání a inovace 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, s tím, že po registraci a před podáním příslušné přihlášky 
budou senátu podrobně prezentovány všechny podstatné okolnosti akce, především pak její 
ekonomické zajištění a garance požadované pětileté provozní udržitelnosti, s upozorněním na 
možná rizika. 

 
Děkan fakulty kolega František Holešovský poté pozval všechny přítomné na setkání 

akademické obce FVTM, které se uskuteční dne 21. 5. 2009 na pracovišti Za Válcovnou. 
 
Závěrem bylo rozhodnuto, že příští řádné zasedání senátu proběhne ve druhé polovině 

června 2009; termín bude definitivně upřesněn v pozvánce. 
 
 
Zapsal: Milan Zamrazil 


