Zápis ze zasedání Akademického senátu VŠPJ
č.6/2008
ze dne 1. 10. 2008
Přítomni: za akademickou komoru (dále jen AK)
za studentskou komoru (dále jen SK)

9
1

(viz prezenční listina)
(viz prezenční listina)

Omluveni: Ing. David Matoušek – za AK
Jan Bartoň, Petra Kornová, Tereza Macháčková, Petr Netušil – za SK
Hosté: PaedDr. Ladislav Jirků, rektor školy
Ing. Vlastimila Navrkalová, kvestorka
Mgr. Alena Štěrbová, prorektorka pro rozvoj
Ing. Hana Pospíchalová, vedoucí kanceláře rektora
RNDr. Radek Stolín, Ph.D., prorektor pro studium
Celkem přítomna nadpoloviční většina členů, zasedání je usnášeníschopné.
Jednání zahájil a řídil Ing. Jakub Novotný, Ph.D., předseda senátu.
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schvalování návrhu Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2009
3. Schvalování návrhu Vnitřního mzdového předpisu VŠPJ
4. Schvalování návrhu na změnu Studijního a zkušebního řádu VŠPJ
5. Informace o personálních změnách v Akademické radě VŠPJ
6. Vyjádření k záměru zřídit (vyměnit) věcné břemeno
7. Vyhlášení voleb do Akademického senátu VŠPJ
8. Různé
9. Termín příštího zasedání
l. Určení ověřovatelů
Ověřovateli zápisu byli určeni PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D., a Vendula Kratěnová.
2. Schvalování návrhu Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2009
Rektor školy předložil AS podle § 9, odst. 1i) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách, návrh Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2009. Rektor seznámil členy
senátu s hlavními body předloženého dokumentu i s drobnými doplňky a úpravami v textu.
V diskusi objasnil některé dotazy senátorů, po diskusi bylo přistoupeno k hlasování.
AS schvaluje návrh Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2009.
ANO 10
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Návrh Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2009 byl schválen.

3. Schvalování návrhu na změny Vnitřního mzdového předpisu VŠPJ
Rektor předložil AS ke schválení podle § 9, odst. 1b), zák. č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách, návrh Vnitřního mzdového předpisu VŠPJ. K tomuto návrhu se
rozproudila dlouhá a vypjatá téměř dvouhodinová diskuse, ve které své názory a připomínky
vyjadřovali jak členové akademického senátu a vedení školy, tak i hosté z řad akademických
pracovníků.
Před samotným hlasováním Ing. Reiterman žádá o 5 min. přestávku – proběhlo hlasování:
ANO 3
PROTI 6
ZDRŽEL SE 0
Poté senát přistoupil k hlasování o návrhu.
AS schvaluje návrh na změnu Vnitřního mzdového předpisu VŠPJ.
ANO 7
PROTI 0
ZDRŽEL SE 2
(v průběhu projednávání tohoto bodu z jednání odešla Ing. Měrtlová, Ph.D.)
Návrh změn Vnitřního mzdového předpisu VŠPJ nebyl schválen.
4. Schvalování návrhu na změnu Studijního a zkušebního řádu VŠPJ
Rektor školy předložil podle § 9, odst. 1b) zák. č. 111/1998 Sb. (o vysokých školách),
AS k projednání návrh na změnu Studijního a zkušebního řádu VŠPJ. S pozměňovacími
návrhy seznámil členy senátu prorektor pro studium RNDr. Radek Stolín, Ph.D.
AS schvaluje návrh na změnu Studijního a zkušebního řádu VŠPJ.
ANO 8
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
(v průběhu projednávání tohoto bodu z jednání odešel Mgr. Vošta)
Návrh na změnu Studijního a zkušebního řádu VŠPJ byl schválen.
5. Informace o personálních změnách v Akademické radě VŠPJ
O personálních změnách v Akademické radě VŠPJ informoval rektor školy. Člen
akademické rady doc. Ing. Alois Kružík, CSc., odešel do důchodu a ukončil tedy členství
v Akademické radě VŠPJ.
AS bere na vědomí zprávu o personálních změnách v Akademické radě VŠPJ.
6. Vyjádření k záměru zřídit (vyměnit) věcné břemeno
Rektor školy předložil podle § 9, odst. 2c) zák. č. 111/1998 Sb., (o vysokých školách),
k vyjádření AS záměr zřídit věcné břemeno v areálu VŠPJ na třídě Legionářů ve prospěch
Okresního soudu v Jihlavě. Změna umístění věcného břemene je navržena po dohodě
s Okresním soudem v Jihlavě a je zcela v souladu potřeb obou institucí. Změnu již
odsouhlasila na svém zasedání dne 22. 9. 2008 Správní rada VŠPJ.
AS bere na vědomí záměr zřídit věcné břemeno ve prospěch Okresního soudu v Jihlavě.
7. Vyhlášení voleb do Akademického senátu VŠPJ
Předseda senátu Ing. Jakub Novotný, Ph.D., vyhlašuje na den 5. listopadu 2008 volby
do Akademického senátu VŠPJ.

8. Různé
Ing. Jakub Novotný, Ph.D.: je třeba navrhnout nové zástupce školy do RVŠ; vzhledem
k novým volbám do AS navrhuje, aby prozatím do RVŠ byla jmenována Mgr. Alena
Štěrbová, která je vhodným zástupcem za naši školu
AS souhlasí s tím, aby Mgr. Alena Štěrbová zastupovala naši školu v Radě vysokých škol.

9. Termín dalšího zasedání
29. 10. 2008 v 15:00 hodin v zasedací místnosti VŠPJ

Příloha: prezenční listina
Zapsala: Jarmila Šprinclová

Za správnost: PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Vendula Kratěnová

