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Zápis z 24. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu 

UJEP, konaného dne 22. 4. 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, PhDr. Jaroslav 
Zukerstein, Ph.D. 
 

Zasedání bylo zahájeno v 11:45 hod. s následujícím programem: 
 

1. kontrola plnění předcházejících usnesení, 

2. ekonomické záležitosti, 

3. projednání Výroční zprávy o hospodaření FVTM UJEP za rok 2008, 

4. podmínky přijetí ke studiu na FVTM pro druhé kolo přijímacího řízení, 

5. aktuální informace. 

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

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

Poté byla projednána zpráva tajemníka fakulty kolegy Jana Černého o aktuálním 
hospodaření, s politováním konstatováno, že definitivní rozpočet na letošní rok stále není – jako 
obvykle – k dispozici, takže se hospodaří podle provizória.  

 
Po projednání Výroční zprávy o hospodaření fakulty v roce 2008, kterou předložil děkan 

kolega František Holešovský, bylo usneseno [63]: Podle ustanovení § 27 odst. 1 lit. d ZVŠ se 
výroční zpráva schvaluje. 

 
Děkan fakulty kolega František Holešovský v této souvislosti poděkoval tajemníkovi 

kolegovi Janu Černému za realizaci těch organizačních opatření, jež umožnila splnění loňského 
ekonomického rozpočtu. 

 
Akademický senát poté projednal podmínky ke studiu na FVTM pro druhé kolo 

přijímacího řízení, které prezentoval kolega proděkan Jaroslav Zukerstein. Usneseno [64]: Podle 
ustanovení § 27 odst. 1 lit. e ZVŠ se uvedené podmínky schvalují. 

 
Děkan fakulty kolega František Holešovský poté seznámil členy senátu s některými 

aktualitami: byl vytvořen fakultní harmonogram zamyšlených úprav budovy H univerzitního 
areálu kampusu s konečným termínem realizace 30. 10. 2009, chystá se záměr rozvoje UJEP na 



léta 2011-2020, připravuje se fakultní studijní a zkušební řád pro doktorské studium, ohledně 
ostatních forem studia bude pro fakultu nadále platit celouniverzitní Studijní a zkušební řád. 

 
Závěrem bylo rozhodnuto, že příští řádné zasedání senátu proběhne ve druhé polovině 

května 2009; termín bude definitivně upřesněn v pozvánce. 
 
 

 
 
Zapsal: Milan Zamrazil 


