Zápis ze zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 4/2007
ze dne 27. 6. 2007
Přítomni: za akademickou komoru (dále jen AK)
za studentskou komoru (dále jen SK)

6
2

(viz prezenční listina)
(viz prezenční listina)

Omluveni: Mgr. Vošta, Mgr. Fuchs, PaedDr. Hurych, Ph.D., Mgr. Kubišová- za AK
Petra Kornová, Vendula Kratěnová, Jan Bartoň - za SK
Celkem přítomna nadpoloviční většina členů, zasedání je usnášeníschopné.
Jednání zahájil a řídil Ing. Jakub Novotný, předseda akademického senátu.
Program:
1. Určení ověřovatelů
2. Informace o volbě místopředsedy AS
3. Schvalování člena Disciplinární komise
4. Diskuse o schvalování rozpočtu
5. Kontrola hospodaření DČ za rok 2006
6. Termín dalšího zasedání
7. Různé
1. Určení ověřovatelů
Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Matoušek za AK a Petr Netušil za SK.
2. Informace o volbě místopředsedy AS
Předseda senátu rekapituloval průběh volby místopředsedy AS za SK „per rollam“.
Místopředsedou byl zvolen Jan Bartoň.
3. Schvalování člena disciplinární komise
Rektor předložil AS v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. (o vysokých školách) ke
schválení podle § 9, odst. 1f) zák. návrh na jmenování Lukáše Pechy studujícího obor
Finance a řízení členem Disciplinární komise VŠPJ (zdůvodnění: člen DK student Adam
Hájek ukončil studium, a proto je za studenty navrhován p. Pecha, který se v doplňujících
volbách do studentské komory AS umístil na druhém místě a má důvěru studentské obce).
K předloženému budu proběhlo hlasování s následujícím výsledkem:
PRO 8
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Student oboru Finance a řízení Lukáš Pecha byl zvolen členem Disciplinární komise VŠPJ.

4. Diskuse o schvalování rozpočtu
Předseda AS otevřel diskusi o způsobu a podkladech ke schvalování rozpočtu, přičemž
navrhl schvalovat nejprve sumární rozpočet celé školy a následně rozpis tohoto rozpočtu na
jednotlivá střediska. V následující diskusi kvestorka školy Ing. Navrkalová osvětlila, že i
nadále nebude možné sestavovat rozpočet jinak než na základě nezbytných požadavků
jednotlivých nákladových středisek. Členové AS tedy konstatovali, že schvalování rozpočtu
se bude i nadále řídit návrhem z konce roku 2006.
5. Kontrola hospodaření DČ za rok 2006
Předseda AS zrekapituloval diskusi, která proběhla na předcházejícím zasedání AS o
efektivitě doplňkové činnosti VŠPJ. Vzhledem k účtování všech osobních nákladů na
ekonomický odbor není možné zhodnotit finanční efektivitu doplňkové činnosti školy.
Předseda AS předložil k hlasování následující požadavek AS: „AS žádá pana rektora o
předložení přehledu hospodaření v doplňkové činnosti školy za rok 2006 včetně rozepsání
osobních nákladů na jednotlivá nákladová střediska.“
K předloženému proběhlo hlasování s následujícím výsledkem:
PRO 8
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
AS schválil výše uvedený požadavek na předložení přehledu hospodaření v DČ za rok 2006.
6. Termín dalšího zasedání AS VŠPJ
17. září 2007 v 10,00 hodin v zasedací místnosti VŠPJ
8. Různé
Mgr. Novotná otevřela diskusi o pozici VŠPJ v různých žebříčcích VŠ
uveřejňovaných v médiích, kde povětšinou je VŠPJ na posledních pozicích, neboť žebříčky
povětšinou nepostihují specifika neuniverzitní veřejné VŠ. V následující diskusi se členové
AS shodli na nutnosti reagovat na podobná hodnocení minimálně nějakým prohlášením
vedení školy na webových stránkách VŠPJ a po hlasování
PRO 8
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
přijali následující prohlášení:
„AS vyzývá rektora VŠPJ, aby vedení školy pružně reagovalo na hodnocení VŠ a na
zprávy o VŠ zveřejňované v médiích a zajišťovalo tak povědomí o VŠPJ a jejích
specifikách“.
Mgr. Novotná dále vznesla dotaz na to, kdy je možné očekávat odpověď na dotazy
vedoucích kateder ohledně disproporce poměru osobního hodnocení mezi jednotlivými
nákladovými středisky. Vzhledem k nepřítomnosti rektora na zasedání nebyl dotaz kolegyně
Novotné zodpovězen.
Příloha: prezenční listina

Zapsal: Jakub Novotný

Za správnost: Ing. David Matoušek
Petr Netušil

