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Zápis z 27. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu 

UJEP, konaného dne 23. 9. 2009 
 
Přítomni: Mgr. Markéta Bartošová Tautrmanová, Mgr. Irena Hralová, Bc. Lukáš Kolda,  
PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Ing. Blanka Skočilasová, ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil. 
 
Hosté:prof. Dr. Ing. František Holešovský, PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. 
 

Zasedání bylo zahájeno v 9:30 hod. s následujícím programem: 
 

1. kontrola plnění předcházejících usnesení, 

2. ekonomické záležitosti, 

3. doplnění Průmyslové rady FVTM, 

4. operační programy VK 2.2 a PI, 

5. aktuální informace. 

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

usnesení. 
 

Informativní zprávu o ekonomické situaci fakulty podal předseda AS kolega Milan 
Zamrazil na základě podkladů omluvivšího se tajemníka fakulty kolegy Jana Černého; vzato na 
vědomí.  

 
Poté na základě písemného návrhu proděkana kolegy Tomáše Vysloužila usneseno [70]: 

Akademický senát FVTM UJEP souhlasí se jmenováním Ing. Josefa Zetka členem Průmyslové 
rady fakulty. 

 
Senátoři následně projednali zprávu děkana fakulty kolegy Františka Holešovského 

ohledně dvou operačních programů, jež se fakulty týkají. Poté bylo usneseno [71]: Akademický 
senát FVTM UJEP souhlasí s předložením OPVK 2.2 (Inovace studijních programů) do druhého 
kola vyhlášení operačních programů; zároveň bere na vědomí současný stav podání projektu 
OPPI a souhlasí s předložením tohoto projektu do konce roku 2009. 

 
K ústnímu návrhu proděkana kolegy Jaroslava Zukersteina, aby bylo aktualizací 

fakultního statutu potvrzeno, že FVTM nemá samostatný studijní a zkušební řád bakalářského a 
magisterského studia a používá tedy univerzitního předpisu, se senát usnesl [72] takto: 
V ustanovení čl. 15 odst. 2 Statutu FVTM UJEP se text „Studijním a zkušebním řádem FVTM“ 
nahrazuje textem „Studijním a zkušebním řádem UJEP“.  

 
Závěrem bylo rozhodnuto, že příští řádné zasedání senátu proběhne dne 21. 10. 2009 ve 

14 hodin. 
 

Zapsal: Milan Zamrazil 


