Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 5/2009
ze dne 26. 8. 2009
Přítomni: za akademickou komoru (dále jen AK)
za studentskou komoru (dále jen SK)
Omluveni: Bohumil Minařík

8
0

(viz prezenční listina)
(viz prezenční listina)

Hosté: …………………………………………………….
Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné
Zasedání zahájil a řídil předseda akademického senátu RNDr. Miroslav Kružík.
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu-návrh:
2. Způsob psaní zápisů ze zasedání senátu
3. Doplnění minulého zápisu 13. 5. 2009 (Navrkalová)
4. Doplnění minulého zápisu 13. 5. 2009 (Kvasnička)
5. Informace o hodnocení VŠPJ akreditační komisí
6. Příprava volby rektora
7. Stav akademické komory senátu a příprava doplňovacích voleb
8. Stav studentské komory a příprava doplňovacích voleb
9. Termín příštího zasedání – 30. 9. 2009 ve 14:00 hodin.
10. Různé
1) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Antonín Přibyl, Jitka Ryšková
Hlasování:
ANO= 8
NE= 0 zdržel se= 0
=> schváleno
2) Způsob psaní zápisu – jde o kvantitativní rozsah
a. Minulý senát psal zápisy velmi stručné, pouze názvy projednávaných bodů a
výsledky hlasování.
b. Senát současný pod vedením Kružíka M. se snaží psát zápisy velmi podrobné.
c. Při podrobném zápisu je větší pravděpodobnost špatné formulaci či jiných
nepřesností, což ani ověřovatelé nemusí zachytit.
d. Otázka: jakou formou do budoucna pořizovat zápisy
Závěr: Senátoři se dohodli, že se průběh zasedání nahrávat nebude. Zápisy se
však budou psát podrobné.

3) Doplnění minulého zápisu 13. 5. 2009 – kvestorka Navrkalová
Proti minulému zápisu ze dne 13. 5. 2009 vznesla protest kvestorka ing.
Navrkalová; domnívá se, že její výroky jsou v minulém zápisu zapsány
nepřesně. Proto žádá o doplnění svých odpovědí. Dále uvedené značky jsou
odkazy na projednávané dokumenty.
Otázka zněla (4b,v): str. 22 odst. 4.3 „projektová dokumentace“: Dotaz na cenu a jaká je to
část z celého rozpočtu stavby.
Bylo zapsáno: Je to cena na celé 3 roky, tedy do budoucna nebude již žádná projektová
dokumentace uváděna ani započítávána.
Upřesnění odpovědi: Projektová dokumentace za 447.08 tis. Kč je k 1. etapě investičního
záměru "Výstavba hyg. zařízení". Etapa je plánována za 9.204 mil. Kč. Celý invest. záměr je
na 3 roky.
Otázka zněla (5b,i): Vzhledem k současným reálným podmínkám, je zajištěn příjem dotace
z MŠTV 83 mil.?
Bylo zapsáno: Ano, ale bude se muset snížit rozpočet o 5%, aby se vytvořila rezerva ve výši
5,4 milionu Kč.
Upřesnění odpovědi: Příjem příspěvku MŠMT je schválen od MŠMT ve výši 83 mil. Kč.
V této sumě VŠPJ počítá s rezervou 5.4 mil. Kč pro případ nutnosti vrátit 5% do SR.
Otázka zněla (5b,ii): Pokud příjmy nebudou v rozpočtované výši, budou se omezovat výdaje
a které kapitoly?
Bylo zapsáno: Příjmy provozně-technického provozu a osobních nákladů.
Upřesnění odpovědi: Rezerva je zatím tvořena ponížením "nákladů" rozpočtů provoznětech. odboru, OIKT, CVPI a osobních příplatků.
Otázka zněla (5b,iii): Náklady 511 „opravy“ poloviční oproti 2008. Proč?
Bylo zapsáno: Přesunuty do rezerv.
Upřesnění odpovědi: Nárůst je předpokládán v souvislosti se změnou Zákona o daních
z příjmu 588/1992Sb. od 1. 1. 2008, odst. ch) §27, kdy hmotným majetkem vyloučeným
z odpisování je darovaný majetek, který byl v době nabytí osvobozen od daně darovací (je
uvedeno i ve zprávě o hospodaření za r. 2008 – str. 33). Majetek VŠPJ je z velké části
darovaný od kraje Vysočina, tudíž odpisy jsou daňově neuznatelné a tvoří ročně cca 3 mil.
Kč. Tyto neuznatelné náklady nám v důsledku zvýší základ daně PPO.

4) Doplňky k zápisu ze dne 13. 5. 2009 – senátor Kvasnička:
a. Dne 1. 6. 2009 rozeslal senátor Kvasnička členům senátu dopis, ve kterém žádá
odvolání svého souhlasu při hlasování na řádném zasedání senátu 13. 5. 2009
v bodech „Zpráva o hospodaření školy 2008“, „Rozpočet školy 2009“, ,,Návrh
na příští zasedání senátu v září 2009“.
b. Dne 5. 6. 2009 byl uspořádán senátorský klub akademické komory. Senátor
Kvasnička zdůvodnil svůj nesouhlas údajnou „nesvobodou“ při hlasování dne
13. 5, protože on i další za pár dní nato měli být účastníky výběrových řízení a
měl pocit, že v případě nesouhlasu s návrhy by ve výběrovém řízení neuspěl.
c. Klub senátorů poté projednával jednotlivá konkrétní fakta z předložených
dokumentů i „psychologickou“ situaci zasedání 13. 5. 2009.
d. Dále klub řešil připomínky týkající se vnitřního života senátu, četnosti zasedání
i pozici senátu ve škole a požadavek na zvýšení kontrolní aktivity vůči vedení
školy.
e. Klub na schůzce 5. 6. 2009 rozhodl:
i. Odmítá termín „nesvoboda“, protože vše se tehdy dělo anonymně.
ii. Senátor Kvasnička zveřejnil svůj protest pozdě, až po ukončeném
výběrovém řízení.
iii. Zápis a hlasování 13. 5. 2009 zůstává v platnosti.
iv. V zápise z nejbližšího zasedání senátu bude konstatováno, že senátor
Kvasnička s navrženými dokumenty nesouhlasí.
f. Dnešní senát zveřejňuje na žádost senátora Kvasničky dopis z 1. 6. 2009 jako
přílohu tohoto zápisu s jeho vyjádřením, že s dokumenty uvedenými v bodě 4a
nesouhlasí.
5) Informace o hodnocení VŠPJ akreditační komisí
a. Podklady pro „Hodnotící zprávu Akreditační komise MŠMT“ jsou ve finální
fázi, opravují se drobné chyby a dnes 26. 8. 2009 ji projedná Kolegium rektora;
údaje tam uvedené jsou k 30. 6. 2009
b. Do 31. 8. 2009 bude odvezena do Prahy, návštěva Akreditační komise bude
patrně v říjnu.

6) Příprava volby rektora
a. Funkční období současného rektora končí 31. 5. 2010.
b. Dle pokynů ministerstva školství a prezidentské kanceláře by měla být volba na
škole uskutečněna nejpozději v prosinci 2009.
c. Návrh na volbu dne 2. 12. 2009.
d. Vyhlášení volby 2 měsíce předem, tj. 30. 9. 2009.
e. Vedoucí kateder odevzdají návrhy na kandidáty nejpozději 3 týdny předem, tj.
do 11. 11. 2009. Katedra může podat nejvýše jednoho kandidáta.
f. K datu 11. 11 může podat svůj návrh skupina min. 20 členů akademické obce
(což jsou učitelé i studenti).

g. Navrhovaní kandidáti odevzdají nejpozději 2 týdny před volbou, tj. do
18. 11. 2009, předepsané doklady. Tyto materiály musí být zveřejněny do
23. 11. 2009 (10 dní před volbou).
h. Před volbou se kandidáti představí na veřejném shromáždění – v pondělí 30. 11.
2009 v 16:00 hodin. Senát na tento čas bude požadovat rektorské volno.
i. Volitelé-členové senátu dostanou do 30. 9. 2009 upřesněné volební schéma
o způsobu volby. Vypracuje a zašle místopředseda Fiala R.
j. Hlasování o datu volby rektora 2. 12. 2009.
Hlasování:
ANO= 8
NE= 0 zdržel se= 0
=> schváleno

7) Stav akademické komory senátu a příprava doplňovacích voleb
a) Rekapitulace:
Ve volbách dne 19. 11. 2008 byli zvoleni tito akademičtí pracovníci:
Vošta L., Janoušková E., Fiala R., Ryšková J., Přibyl A., Kružík M., Minařík
B., Kvasnička P., Straňák M., Fuchs J.
Další dva AP: Říhová M., Kubiš T. byli zvoleni jako náhradníci.
b) Ke dni 31/7/2009 opustil školu člen senátu Kvasnička P., dále náhradník Kubiš T.
ukončil práci akademického pracovníka a náhradník Říhová M. se vzdala práva
postoupit do senátu jako člen. Tedy akademická komora má 9 členů z povinných
10-ti a žádného náhradníka
c) Řešení situace: je nutno uskutečnit doplňovací volby na jednoho člena a dva
náhradníky z řad AP.
d) Termíny: dle „Volebního a jednacího řádu AS VŠPJ č. 1, odst. 12“ se doplňující
volba nového člena senátu z řad AP koná nejpozději do 60ti dnů, konkrétně do
30/9/2009. Volba musí být vyhlášena minimálně 30 dnů předem. 15 dní předem je
nutno zajistit od rektorátu seznamy voličů. Volební komise musí být určena, ale
žádný odstavec nestanoví termín.
e) Termíny voleb:
a. Dne 24. 9. 2009, v den, kdy se koná celoškolské shromáždění
akademických pracovníků a bude většina voličů přítomna. Tím ale bude
porušen odst. 4 o vyhlášení voleb min. 30 dní předem
b. Současně s volbami do studentské komory cca 10. 10. 2009 Tím bude
porušen odst. 12 o lhůtě 60 dní
c. Volbu do akademické komory uskutečnit ve středu 30. 9. 2009 Je to již
vyučovací týden, nebude porušen žádný odstavec a bude přítomno hodně
voličů. Je to poslední možný den 60 ti denní lhůty.
d. Volební komisi ustanovit 15 dní předem; každý senátor zajistí jednoho
člena komise. Předseda musí být AP.
e. Kandidáti se musí přihlásit do 24. 9. 2009.
f) Návrh na termín doplňujících voleb do akademické komory: 30. 9. 2009 – 8:00 až
14:00 hodin.
Hlasování: ANO= 8
NE= 0 zdržel se= 0 => schváleno

8) Stav studentské komory a příprava doplňovacích voleb
a. Rekapitulace:
Ve volbách dne 19. 11. 2008 byli zvoleni tito studenti:
Reiterman F., Riedl J., Sedláková J., Czebe D., Kontríková K.
Další dva jako náhradníci: Vítek V., Moravcová H.
b. Ke dni 30. 6. 2009 abdikoval Reiterman F. z důvodu dlouhodobého studia
v zahraničí, ke dni 31. 7. 2009 přestali být studenty naší školy Riedl J. +
Sedláková J. Studentská komora má nyní 2 členy + 2 náhradníky
c. Řešení situace: je nutno uskutečnit doplňovací volby na tři studenty. Náhradníci
mají právo postoupit za členy, bohužel se nepodařilo je o prázdninách
kontaktovat. Budeme se snažit získat jejich vyjádření co nejdříve.
d. Termíny: dle Volebního a jednacího řádu AS VŠPJ, č. 1, odst. 12 se doplňující
volba nového člena senátu z řad studentů koná nejpozději do 60 ti dnů, ale
prázdniny se nepočítají. Volba musí být do 30/11/2009. Volba musí být
vyhlášena minimálně 30 dnů předem. 15 dní předem je nutno zajistit od
rektorátu seznamy voličů. Volební komise musí být určena, ale žádný odstavec
nestanoví termín.
e. Termíny voleb - současně s volbami do akademické komory – výhoda: pouze
jeden termín, nevýhoda: žádná volební kampaň, krátká lhůta na seznamy voličů.
f. Kandidáti se musí přihlásit do 14. 10. 2009.
g. Bude dán vzkaz do rozvrhu.
h. Návrh na termín doplňujících voleb do studentské komory: 21. 10. 2009
Hlasování: ANO= 8
NE= 0 zdržel se= 0
=> schváleno
9) Termín příštího zasedání – středa 30. 9. 2009 v 14:00 hod. v zasedací síni VŠPJ
– vyhlášení voleb rektora, rozvoj školy.
Termíny dalších zasedání – středy 4. 11. 2009, 2. 12. 2009, 6. 1. 2009.
10) Termín tajné volby rektora na zasedání senátu – středa 2. 12. 2009 ve 14:00
hodin.
11) Různé
Předseda Akademického senátu M. Kružík není spokojen se zveřejňováním materiálů
Akademického senátu na webových stránkách školy – příliš dlouhá prodleva. AS
požaduje možnost samostatného spravování webových stránek své sekce.
Příloha:

1) dopis senátora Kvasničky z 1/6/2009
2) vyhlášení doplňovacích voleb na 30. 9. 2009 (AK) + 21. 10. 2009 (SK)

Zapsala: Machovcová Michaela
Za správnost: Ryšková Jitka
Přibyl Antonín

…………………………………………
…………………………………..
…………………………………..

Předseda akademického senátu: RNDr. Miroslav Kružík
………………………………………………………

