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Zápis z 16. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu 

UJEP, konaného dne 24. 9. 2008 
 
 
 
Přítomni: Mgr. Markéta Bartošová Tautrmanová, Tomáš Hašek, Lukáš Kolda, Ing. Lucie Po-
volná, PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Mgr. Irena Pillárová, Ing. Blanka Skočilasová, ThMgr. JUDr. 
Milan Zamrazil. 
 
Host: Prof. Dr. Ing. František Holešovský, PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D., Ing. Tomáš Hrala, 
Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D. 
 
 Zasedání bylo zahájeno v 15 hod. s následujícím programem: 
 

1. Kontrola plnění předcházejících usnesení, 
2. projednání dvou projektů v rámci operačního programu pro vzdělávání a konkurence-

schopnost, 
3. zpráva o hospodaření fakulty od počátku roku 2008, 
4. různé. 

 
 

Úvodem bylo shledáno, že není žádných nedostatků v plnění předcházejících senátních usne-
sení. 

 

Děkan fakulty kolega František Holešovský poté prezentoval dva projekty v rámci operační-
ho programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost (OP VK); řešitelem prvního z nich je on 
sám, řešitelem druhého projektu je kolega Štefan Michna. Po projednání celé záležitosti bylo 
usneseno [45]: Akademický senát bere oba předmětné projekty na vědomí bez výhrad.  

 

Následně senátoři vyslechli a projednali zprávu tajemníka fakulty kolegy Jana Černého o 
hospodaření fakulty od počátku roku; poté bylo usneseno [46]: Zpráva se bere na vědomí, ta-
jemníkovi fakulty se však připomíná, aby v následujícím období bedlivě sledoval čerpání pro-
vozních nákladů a v případě potřeby aby včas přijal nezbytná úsporná opatření. 

 

Senátoři poté vyslechli návrh kolegy Milana Zamrazila, aby v rámci zdokonalení toku infor-
mací mezi akademickým senátem a interními útvary fakulty byla v přiměřených intervalech ko-
nána společná zasedání senátu a vedoucích kateder. Usneseno [47]: Vždy dvakrát za každý se-
mestr budou všichni vedoucí kateder výslovně pozváni k účasti na zasedání akademického sená-
tu – když všechna zasedání jsou samozřejmě veřejná a účast těchto funkcionářů je vítána pokaž-
dé -, a to se žádostí o podání stručné zprávy o činnosti jejich katedry. 

 



Poslanci a senátoři vzali na vědomí zprávu o personální situaci na fakultě, prezentovanou ko-
legy Františkem Holešovským a Milanem Zamrazilem. 

 

Závěrem bylo rozhodnuto, že příští řádné zasedání senátu proběhne podle okolností buď 22. 
nebo 29. října 2008 v obvyklý čas; datum bude upřesněno v pozvánce. 
 
Zapsal: Milan Zamrazil 


