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Zápis z 32. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu 

UJEP, konaného dne 23. 2. 2010 
 
 
Přítomni:Bc. Jan Faust, Mgr. Irena Hralová, Bc. Lukáš Kolda, PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Ing. 
Blanka Skočilasová, ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil. 
 
Hosté: Mgr. Jan Černý, Ing. Tomáš Hrala, Ing. Nataša Náprstková, Ph.D., PhDr. Jaroslav 
Zukerstein, Ph.D. 
 

Zasedání bylo zahájeno v 8:00 hod. s následujícím programem: 
 

1. kontrola plnění předcházejících usnesení, 

2. příprava voleb do akademického senátu FVTM, 

3. ekonomické záležitosti  

4. výroční zpráva o hospodaření FVTM v roce 2009, 

5. výroční zpráva o činnosti FVTM v roce 2009, 

6. různé. 

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

usnesení. 
 
 V návaznosti na usnesení č. 77 bylo následně usneseno [79]: Podle ustanovení čl. 2 
odst. 1, 2 Volebního a jednacího řádu AS FVTM se vyhlašují řádné volby do akademického 
senátu Fakulty výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
Ústí nad Labem na čtvrtek 25. 3. 2010 a pátek 26. 3. 2010. Ustavuje se volební komise ve 
složení: kolegyně a kolegové Miroslava Maximová, Nataša Náprstková, Jan Rutar a Tomáš 
Vysloužil. 
 

Senátoři poté projednali obvyklou průběžnou zprávu o letošním hospodaření na základě 
písemných materiálů, předložených kolegou Janem Černým, tajemníkem fakulty; zpráva byla 
vzata na vědomí. 

 
Kolega Jan Černý poté prezentoval výroční zprávu o fakultním hospodaření v roce 

2009. Po projednání celé záležitosti bylo usneseno [80]: Podle ustanovení § 27 odst. 1 lit. d 
ZVŠ se Výroční zpráva o hospodaření FVTM UJEP v roce 2009 schvaluje.  

 



Následovala prezentace výroční zprávy o činnosti fakulty v roce 2009, kterou uskutečnil 
proděkan kolega Jaroslav Zukerstein. Také po projednání této záležitosti bylo usneseno [81]: 
Podle ustanovení § 27 odst. 1 lit. d ZVŠ se Výroční zpráva o činnosti FVTM UJEP v roce 2009 
schvaluje. 

 
Senátoři se poté zabývali připomínkami z řad akademické obce i ostatního personálu 

fakulty ohledně hygienických nedostatků ve fakultní budově Na Okraji (netekoucí teplá voda, 
chybějící utěrky na toaletách). Zaujali stanovisko, že navzdory nutnosti maximálně šetřit 
provozní náklady je takovéto šetření až nepřiměřené, a vyzvali tajemníka kolegu Jana Černého, 
aby zařídil odstranění uvedených nedostatků. 

 
Závěrem bylo rozhodnuto, že příští řádné zasedání akademického senátu proběhne 

v úterý dne 23. 3. 2010 ve 12 hod. 
 
 
Zapsal: Milan Zamrazil 


