Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 9/2014 ze dne 29. října 2014
Přítomni:

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

Hosté:

doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. - rektor, doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. –
prorektor pro tvůrčí činnost, Ing. Michal Šulc, Ph.D. – kvestor, Mgr. Alena
Štěrbová – prorektorka pro rozvoj
senátoři Alexandra Vranková, RNDr. Jitka Ryšková

Omluveni:

9
3

(viz prezenční listina)
(viz prezenční listina)

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu z celkového počtu 14, zasedání
je usnášeníschopné (počet členů akademické komory na začátku jednání 8, během jednání
v 14.19 hod se dostavil senátor Ing. Fiala, Ph.D.).
Dr. Machovec přivítal přítomné senátory.
Program:
1) Projednání a hlasování o schválení dokumentů a návrhů uvedených v žádosti rektora
2) Informace o investičních akcích 2014 - kvestor
3) Informace o funkčnosti helpdesku – kvestor
4) Nominace nového člena disciplinární komise VŠPJ z řad studentů
5) Návrhy ke zvážení novému AS
6) Různé
Schválení ověřovatelů zápisu - dr. Šíp, Vodňanský, a zapisovatelky - Pospíchalová
Hlasování:
ANO = 9
NE = 0
ZDRŽEL SE = 2
SCHVÁLENO
Schválení navrženého programu s tím, že informace o investičních akcích bude předřazena
před projednávání bod 1) a po úvodní informaci o volbách.
Hlasování:
ANO = 11
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
0. Informace o volbách
Předseda AS poskytl přítomným průběžnou informaci o počtu obálek s kandidátkami
přijatých podatelnou – do obou komor jsou obálky podány a další kroky jsou v pravomoci
volební komise.
1. Informace o investičních akcích 2014
Kvestor podal zevrubnou informaci o probíhajících investičních akcí v tomto roce,
pokročilosti stavebních prací včetně odhadu čerpání rozpočtovaných prostředků (očekávaná
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úspora ve FRIM by měla být cca přes 2 mil. Kč). U rekonstrukce střechy došlo ke zrušení
výběrového řízení a akce bude vypsána v příštím roce.
2. Projednání a hlasování o schválení dokumentů a návrhů uvedených v žádosti rektora
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. předložil rektor žádost o projednání a schválení podle
§ 9, odst. 1 i) zák. Aktualizaci Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2015 a Institucionální plán
VŠPJ na rok 2015 a seznámil přítomné s hlavními záměry ADZ 2015 (dopady novelizace
vysokoškolského zákona, vztah k novému programovacímu období operačních programů
EU). V diskusi byly zodpovězeny dotazy členů AS. Kvestor rovněž blíže vysvětlil důvody
vedoucí k rekonstrukci dalších odborných učeben (jazykové, počítačové) a prostorového
seskupení pracovišť kateder. V rozpravě byly vysvětleny i předpokládané finanční zdroje
na realizaci plánovaných akcí - cílem je i snaha stavební práce směrovat na období mimo
výuku. Rektor ujistil, že významné změny rozpočtu budou konzultovány s akademickým
senátem.
Návrh na schválení Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2015
Hlasování:
ANO = 11
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
Poté pokračovala diskuse o IP 2015, který opět rektor školy představil podle jednotlivých
cílů, přičemž u zcela nového 9. cíle vysvětlil i výši alokované finanční částky.
Návrh na schválení Institucionálního plánu VŠPJ na rok 2015
Hlasování:
ANO = 11
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
Dále byl projednán návrh na jmenování nových členů Akademické rady VŠPJ, předložený
ke schválení podle §9, odst. 1f) zák.
Externími členy AR jsou navrhováni Ing. Jana Fialová (radní Kraje Vysočina) a prof. MUDr.
Tomáš Zima, DrSc., MBA (rektor UK Praha, předseda České konference rektorů), interními
členy garanti studijních oborů Doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD., a doc. PhDr. Milan Tomka, PhD.
Z AR je navržen na odvolání Ing. Petr Novotný, který byl rektorem navržen ministrovi školství
za člena Správní rady VŠPJ. Rektor současně informoval členy AS, že Ing. Jakub Novotný,
Ph.D. písemně rezignoval na členství v AR k 15. 10. 2014.
Hlasování o schválení navrhovaných nových členů AR a odvolání člena AR
Hlasování:
ANO = 11
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
V závěru rektor poděkoval za připomínky členů AS i za schválení předložených návrhů.
3. Informace o funkčnosti helpdesku
Kvestor vysvětlil proces podávání námětů a nejrůznějších typů požadavků na informační
systém podle toho jak jej určuje vnitřní směrnice. Od 1.11. t. r. bude v IS přístupná tabulka,
kde bude viditelná fronta s pořadím vyřizování požadavků. Verzování systému je upraveno
z tříměsíčního na měsíční období.
V průběhu jednání se dostavil senátor Ing. Fiala, Ph.D.
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4. Nominace nového člena disciplinární komise z řad studentů
Studenti na dřívější podnět rektora navrhli svého kandidáta do Disciplinární komise Michala
Pištělku a senát hlasoval o souhlasu s návrhem na jeho jmenování do DK (podle §9, odst. 1f)
zák. o VŠ)
Hlasování:
ANO = 11
NE = 0
ZDRŽEL SE = 1
SCHVÁLENO
5. Návrhy ke zvážení novému AS
Předseda AS písemně zpracuje všechny náměty a předá je novým členům AS, kteří se poprvé
sejdou na zasedání 19. 11. t. r. Další náměty mohou členové AS ještě podat. Předseda rovněž
dá ke zvážení novému AS, zda bude vyžadovat hodnotící zprávu za činnost AS.
6. Různé
Vzhledem ke končícímu funkčnímu období stávajícího AS poděkoval jeho předseda všem
členům za práci v AS a jako hlavní aktivitu v nejbližší době označil činnost volební komise.

Zapsala:

H. Pospíchalová

………………..……………………………………..…

Za správnost: RNDr. Jiří Šíp, Ph.D.

.……………………………………………………….…

Jan Vodňanský

………….……………………….……………….…….

Předseda AS: Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D.

………………………….…………………………….…
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