Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava
Čj. VSPJ/01188/2013-KR
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 1/2013 ze dne 25. 3. 2013
Přítomni:

za akademickou komoru (dále jen AK):
za studentskou komoru (dále jen SK):

7
3

(viz prezenční listina)
(viz prezenční listina)

Omluveni:
Hosté:

RNDr. J. Šíp, Ph.D., RNDr. J. Ryšková,
Ing. Jakub Novotný, Ph.D., doc. Ing. Eva Lajtkepová, Mgr. Alena Štěrbová, Ing.
Michal Šulc, p. Krouchal

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
1.

Místopředseda AK senátu dr. Machovec přivítal přítomné senátory a hosty a požádal
o schválení ověřovatelů zápisu: Dr. Černá, stud. Lapešová, zapisovatel – M.
Haimannová
Hlasování:
ANO = 10

2.

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Program
1. Nástup do funkce senátorky akademické komory Ing. Ireny Fatrové
2. Příprava doplňkových voleb do studentské komory, schválení volební komise.
3. Žádost rektora o projednání v Akademickém senátu VŠPJ
a) ukončení členství - prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.
b) návrh na jmenování - RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA,
c) návrh možného člena disciplinární komise
4. Žádost rektora o vyjádření stanoviska AS k záměru zřízení věcného břemene
5. Studentská komora
a) vybavenost kuchyně na kolejích
b) platby v menze
6. Informace o zasedání sněmu RVŠ (prorektorka Štěrbová, Š. Esterle)
7. Informace o poplatcích za studium na VŠPJ od akademického roku 2013/2014 (rektor)
8. Různé
Místopředseda senátu dr. Machovec požádal o schválení navrženého programu:
Hlasování:
ANO = 10
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
3. Dr. Machovec, přivítal mezi senátory Ing. Irenu Fatrovou z katedry ekonomických
studií, která postoupila z pozice náhradníka na člena Akademické komory AS po

ukončení pracovního poměru senátorky Babické.
4. Doplňkové volby do studentské komory
Dr. Machovec informoval senátory, že přípravu doplňkových voleb do studentské
komory si vyžádalo předčasné ukončení studia senátorky Veroniky Kuncové i
abdikace senátora studenta Jakuba Dutky, kterého nahradil poslední zvolený
náhradník student Michal Pištělka.
Akademický senát projednal Vyhlášení doplňujících voleb do Studentské komory
Akademické senátu Vysoké školy polytechnické Jihlava ve znění, které bude
zveřejněno téhož dne na úřední desce tj. 25. 3. 2013. Schválení volební komise bude
pokračovat během jednání.
V průběhu jednání přišel senátor dr. Fiala.
5. Žádost rektora o projednání a schválení podle § 9, odst. 1f zák.
a) ukončení členství - prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. – člen katedry EaI, ukončil
pracovní poměr na VŠPJ ze zdravotních důvodů k 31. 12. 2012
b) návrh na jmenování - RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA, prorektor pro rozvoj Vysoké
školy hotelové Praha s.r.o. - rektor školy krátce představil navrženého kandidáta
do AR.
c) návrh možného člena disciplinární komise
Akademický senát projednal a bere na vědomí ukončení členství prof. RNDr.
Milana Mišovice, CSc. v Akademické radě VŠPJ a schvaluje jmenování RNDr. Jana
Žufana, Ph.D., MBA do Akademické rady VŠPJ
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Do disciplinární komise byl navržen dr. Machovec.
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

V průběhu jednání přišel senátor M. Pištělka.
6. Zřízení věcného břemene ve prospěch VŠPJ (optický kabel na Brtnické)
Senátoři již předem obdrželi materiál k prostudování, na jednání rektor školy krátce
vysvětlil tento záměr. Souhlas se zřízením věcného břemene musí ještě vyjádřit
Správní rada VŠPJ, která bude zasedat 3. 4. t. r.
Akademický senát tímto bere na vědomí.
7. Studentská komora
Senátorka Lapešová požádala kvestora školy o vyjádření k vybavenosti kuchyně na
kolejích – absence trouby, neuspokojivý stav vařičů. Kvestor školy vysvětlil, že zřízení
trouby není možné z důvodu nevyhovujících elektrických rozvodů, které však škola

nemůže rekonstruovat, protože budova není ve vlastnictví VŠPJ. Vařiče jsou funkční,
v případě nutných oprav je potřeba informovat vrátné.
Platby v menze (lze platit pouze osobně) – kvestor školy již dříve informoval, že tato
oblast je aktuálně v řešení. Pokud vše dobře půjde (tj. nebudou problémy na straně
dodavatelů software), od dalšího semestru to bude možné.
8. Informace o zasedání sněmu RVŠ
Senátor Esterle podal informaci o prohlášení SK RVŠ k novele zákona o vysokých
školách, která není dle SK RVŠ šťastně zpracována.
Paní prorektorka Štěrbová informovala senátory o zasedání RVŠ, o současném
průběhu dalších intenzivních úprav a doplňování novely.
9. Dr. Machovec informoval členy senátu o složení volební komise, které je navrženo
následovně: předseda: H. Vojáčková, členové: P. Burian, P. Vaníček, J. Krouchal, R.
Rouchovanský, M. Machovcová. Technická podpora: J. Podhorský.
Akademický senát souhlasí se složením volební komise:
Hlasování:
ANO = 12
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
10. Informace o poplatcích za studium. Rektor školy informoval o dosavadním postupu
vedení školy v dané problematice a o změnách v poplatcích a úhradách, které budou
platné od AR 2013/2014.
Předseda studentské komory AS vysvětlil své aktivity, kterými se snažil pomoci řešit
situaci. Vzhledem k tomu, že o svých krocích neinformoval ostatní členy
akademického senátu, omluvil se za svůj postup a následně vyjádřil své rozhodnutí
rezignovat na post předsedy SK AS.
Proběhla diskuze na téma poplatky mezi členy akademického senátu, vedení školy i
zástupci katedry cestovního ruchu.
11. Různé
Příští zasedání Akademického senátu VŠPJ proběhne 22. dubna 2013 v jednací
místnosti kanceláře rektora.

Zapsala:

M. Haimannová

Za správnost: ak. dr. M. Černá, Ph.D.
stud. L. Lapešová
Místopředseda AS: Mgr. B. Machovec, Ph.D.

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

