Zápis ze zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 9/2006
ze dne 20. 9. 2006

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

8
2

(viz prezenční listina)
(viz prezenční listina)

Omluveni: Ing. David Matoušek, PaedDr. RNDr. Jaromír Rux, CSc.- za AK
Petra Kornová, Petr Netušil, Michal Zadina - 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 inauguraci rektora VŠPJ
3. Schvalování Dlouhodobého záměru VŠPJ na období 2006-2010
4. Schvalování nových členů Akademické rady VŠPJ
5. Rozpočet VŠPJ
6. Výuka jiných VŠ v prostorách VŠPJ
7. Termín dalšího zasedání
8. Různé
1. Určení ověřovatelů
Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Jaromír Fuchs za AK a Petr Šalomoun za SK.
2. Inaugurace rektora VŠPJ
Předseda senátu omluvil neúčast rektora na dnešním zasedání (služební cesta) a pozval
všechny přítomné na inauguraci rektora, která se koná dne 4. 10. 2006 v 11,00 hodin v
prostorách gotického sálu jihlavské radnice. Dále seznámil senátory s programem inaugurace;
hlavními organizátory jsou Ing. Hana Pospíchalová a Doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc.
3. Schválení Dlouhodobého záměru VŠPJ na období 2006-2010
Rektor školy předložil AS ke schválení Dlouhodobý záměr VŠPJ. Po projednání AS
bylo rozhodnuto, že Dlouhodobý záměr bude schvalován za těchto podmínek:
a) projde jazykovou a typografickou úpravou
b) bude prověřeno, zda zdrojem financování výstavby vysokoškolského kampusu
bude opravdu program Partnerství.
Dlouhodobý záměr VŠPJ byl schválen za výše uvedených podmínek.
PRO 10
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

4. Schválení nových členů Akademické rady VŠPJ
Členové AS hlasovali o návrhu rektora na jmenování nových členů Akademické rady
VŠPJ: Ing. Věry Mulačové , Ph.D. (prorektorky pro vnější vztahy Vysoké školy technické a
ekonomické v Českých Budějovicích) jako externí členky AR VŠPJ a prof. Ing. Františka
Zezulky, CSc. jako interního člena AR VŠPJ.
AS schvaluje rektorem navržené členy Akademické rady VŠPJ.
PRO 10
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Dále se přítomní členové AS pozastavili nad skutečností, že ještě nebyla jmenována
AR VŠPJ a přijali následující usnesení:
Přestože AS schválil rektorem předložený návrh na složení AR VŠPJ již 24. dubna 2006,
dosud nedošlo ke jmenování členů AR a tedy k řádnému fungování tohoto orgánu VŠPJ.
AS vyzývá rektora VŠPJ, aby Akademickou radu VŠPJ jmenoval bez zbytečného
odkladu.
PRO 10
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
5. Rozpočet VŠPJ
Členové AS se zabývali tím, že dosud nebyl předložen AS ke schválení ani návrh
provizorního rozpočtu na rok 2006, i když podle zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
AS schvaluje rozpočet předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků
vysoké školy. Problematiku rozpočtu a jeho schvalování by v budoucnu měla upravovat
obecná „Pravidla tvorby rozpočtu“.
AS se rozhodl, že zřídí komisi pro přípravu Pravidel tvorby rozpočtu.
PRO 10
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
6. Výuka jiných VŠ v prostorách VŠPJ
Vzhledem k omezeným kapacitám budovy VŠPJ a výuce jiných institucí v těchto
prostorách se AS rozhodl důkladněji prozkoumat podmínky a efekt působení jiných institucí v
prostorách VŠPJ. AS přijal následující usnesení:
AS žádá rektora o předložení informací o rozsahu výuky jiných vysokých škol a institucí
v prostorách VŠPJ, délce jejich trvání, o finančním i nefinančním přínosu pro VŠPJ a o
předložení smluv s těmito institucemi nejpozději týden před příštím zasedáním VŠPJ.
PRO 10
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
7. Termín dalšího zasedání AS VŠPJ
11. října 2006 v 15,00 hodin
8. Různé
Předseda AS informoval přítomné o tom, že ověřoval platnost mandátu Mgr. A.
Kubišové po dobu její mateřské dovolené. Mgr. A. Kubišová zůstává i po tuto dobu platnou
členkou AS VŠPJ.
Příloha: prezenční listina
Zapsala: Šprinclová

Za správnost: Mgr. Jaromír Fuchs
Petr Šalomoun

