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Zápis z 33. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu 

UJEP, konaného dne 23. 3. 2010 
 
 
Přítomni: Mgr. Markéta Bartošová Tautrmanová, 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, Ph.D., PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. 
 

Zasedání bylo zahájeno ve 12 hod. s následujícím programem: 
 

1. kontrola plnění předcházejících usnesení, 

2. příprava voleb do akademického senátu FVTM, 

3. ekonomické záležitosti  

4. organizační začlenění Vědeckotechnického parku do struktury FVTM, 

5. různé. 

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

usnesení. 
 
 V návaznosti na usnesení č. 77 a 79 bylo následně konstatováno, že příprava voleb do 
akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem probíhá bez problémů podle pokynů minule ustavené 
volební komise a v plném souladu s volebním a jednacím řádem AS FVTM. Vlastní volební akt 
bude uskutečněn 25. a 26. 3. 2010, jednak v budově H v kampusu UJEP a jednak v budově 
děkanátu Na Okraji. 
 

Tajemník fakulty kolega Jan Černý poté prezentoval návrh rozpočtu FVTM na rok 
2010, zpracovaný ve spolupráci s rektorátem UJEP. Bylo konstatováno, že rozpočet je o 
296.000,--Kč ztrátový, což by mělo být kompenzováno jednak mezifakultním finančním 
vyrovnáním za výuku realizovanou pro potřeby Pedagogické fakulty a Přírodovědecké fakulty 
UJEP, a jednak využitím úspor provozních prostředků z minulých let. Po obsáhlé diskusi bylo 
pak usneseno [82]: Akademický senát bere návrh rozpočtu FVTM UJEP na rok 2010 na 
vědomí, avšak s tím, že zejména nutnost použití finančních rezerv z minula – jež napřesrok už 
nebudou k dispozici – k dosažení rozpočtové rovnováhy v důsledku meziročního 
podfinancování o zhruba 7% považuje za nesystémový krok, zhoršující finanční situaci FVTM 
v příštích obdobích. 

 



Proděkan kolega Tomáš Hrala předestřel úpravu Organizačního řádu FVTM, spočívající 
v začlenění nově zřízeného Vědecko-technického parku do fakultních struktur. Usneseno [83]: 
Předložený návrh se schvaluje. 

 
Senátoři poté projednali některé připomínky, vzešlé z akademické obce ohledně 

studijních rozvrhů, jimž se vytýkají časté změny, a ohledně vysoké studijní náročnosti 
v závěrečných semestrech. 

 
Závěrem bylo rozhodnuto, že příští řádné zasedání akademického senátu proběhne po 

volbách, kdy schůzi nově zvoleného orgánu svolá předseda dosavadního akademického senátu 
podle ustanovení čl. 4 odst. 5 Volebního a jednacího řádu AS FVTM, jakmile zjistí časové 
možnosti nových senátorů. 
 
 
Zapsal: Milan Zamrazil 


